MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE
PROVES COMPETENCIALS DE SELECCIÓ DELS CÀRRECS DE DIRECCIÓ, COMANDAMENT O
ESPECIAL RESPONSABILITAT DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

El Sr. Pau Gomar Sánchez, Director de RRHH del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, proposa
que s’incoï un expedient per a la contractació del servei següent:

1.

Objecte del contracte i motivació de la necessitat a cobrir:
Servei de realització de proves competencials de selecció de personal, de manera externa,
imparcial i objectiva, en relació amb l'accés a càrrecs de direcció, de comandament o d'especial
responsabilitat al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant CMPSB).
L’esmentat objecte correspon al Codi 79635000-4 de la nomenclatura Vocabulari comú de
contractes (CPV) de la Comissió Europea.
Les necessitats concretes que s'esperen cobrir mitjançant la contractació del servei que ens ocupa
són les següents:
• Disposar d'un servei de realització de proves competencials, susceptible de proporcionar la
imparcialitat i objectivitat necessàries i imprescindibles quant als resultats obtinguts.
• Assegurar, tant com sigui possible, que els candidats i candidates seleccionats per al cobriment
de llocs de treball de responsabilitat (directius, comandaments i aquells/es responsables que
es consideri oportú) són els professionals més adients per a exercir les funcions i tasques
associades al lloc ofert, d'entre totes les persones aspirants que hagin presentat candidatura.
• Facilitar, a la Direcció del CMPSB, elements concrets per a la diferenciació efectiva, intel·ligible
i clarament observable d'uns aspirants respecte dels altres (informes d'avaluació, puntuacions
finals de resultats obtinguts, etc.).
Atès que el Consorci Mar parc de Salut de Barcelona no disposa de suficients recursos humans i
materials especialitzats per poder cobrir les necessitats objecte de la contractació anteriorment
descrita, i no resulta convenient una ampliació dels recursos existents, es proposa la contractació
d’aquest servei mitjançant una empresa externa.

2.

Durada del servei:
La durada prevista del contracte serà de 24 mesos a partir de l’1 d’abril de 2019, amb possibilitat
d'efectuar un màxim de dues pròrrogues més de 12 mesos cadascuna.
Atès que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona no disposa de suficients recursos humans i
materials especialitzats per poder cobrir les necessitats objecte de la contractació anteriorment
descrita, i no resulta convenient una ampliació dels recursos existents, es proposa la contractació
d’aquest servei mitjançant una empresa externa.

3.

Lots:
Art. 99.3 LCSP
Donada la naturalesa i característiques del contracte no resulta adient la divisió en lots, essent el
principal motiu l’optimització en l’organització amb un únic proveïdor.
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4.

Procediment que es proposa utilitzar:
•

5.

Obert (PO), segons article 131 LCSP.

Tramitació:
•

6.

Via ordinària.

Classificació:
D'acord amb el que disposa el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen
determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 de octubre, per a ser adjudicatari del present
contracte no cal estar en possessió de classificació empresarial alguna.

7.

Solvència tècnica o professional:
•

8.

Solvència específica:
•

9.

Relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en
la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos.

Experiència acreditada dels tècnics/ques designats/ades en la realització i avaluació de
proves competencials, superior dos anys en els últims 3 anys. S’haurà d’acreditar mitjançant
certificat de l’òrgan competent.

Solvència econòmica i financera:
•

Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al valor estimat del
contracte.

10. Valor estimat del contracte:
24 mesos inicials de contracte (IVA exclòs).

20.000,00 €

12 mesos de pròrroga (IVA exclòs)

10.000,00 €

12 mesos de pròrroga (IVA exclòs).

10.000,00 €

20 % modificacions sobre import inicial del
contracte (IVA exclòs).
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE.

4.000,00 €
44.000,00 €

11. Pressupost de licitació:
24 mesos inicials de contracte Base
Imposable.
21 % IVA
TOTAL IMPORT LICITACIÓ IVA INCLÒS
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En cap cas el CMPSB tindrà obligació d'esgotar íntegrament el pressupost màxim, quedant limitat
a les necessitats reals del Consorci, així com de disminuir l'import, depenent del nombre total de
proves efectuades.
S’ha tingut en compte per a la determinació del pressupost, el cost global del servei a tant alçat un
cop consultat el preu de mercat d'aquest.

12. Justificació del pressupost de licitació:
Art. 102.4 LCSP
Aquesta proposta de contractació correspon al servei per a la contractació de proves
competencials de selecció dels càrrecs de direcció, comandament o especial responsabilitat del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i s’ha realitzat tenint en compte l’històric de contractació
juntament amb les previsions de noves contractacions/relleus durant els anys de durada del
contracte. Els imports indicatius es desglossen a les següents taules:
PREUS UNITARIS

GRUPS PROFESSIONALS
DIRECTOR/A
CAP DE SERVEI/ADJUNT-A (ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL)
CAP DE SECCIÓ/COORDINACIÓ (ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL)
CAP D'UNITAT/SUPERVISIÓ (ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL)

GRUPS PROFESSIONALS
CAP ASSISTENCIAL
INFERMERIA
CAP DE SECCIÓ ASSISTENCIAL
CAP DE SERVEI ASSISTENCIAL
CAP NO ASSISTENCIAL
DIRECTOR/A
Total general

2019
Previsió
Previsió
processos
candidats
2
2
2
2
1
0
7

4
4
4
2
0
14

2020
Previsió
Previsió
processos
candidats
2
1
2
1
2
0
6

2021
GRUPS PROFESSIONALS
CAP ASSISTENCIAL
INFERMERIA
CAP DE SECCIO ASSISTENCIAL
CAP DE SERVEI ASSISTENCIAL
CAP NO ASSISTENCIAL
DIRECTOR/A
Total general

PREU UNITARI
PER CANDIDAT
(IVA exclòs)
1.500,00 €
1.200,00 €
600,00 €
600,00 €

2
4
2
4
0
12
2022

Previsió
processos

Previsió
candidats
2

Previsió
processos

Previsió
candidats
2

2
0
1
0
1
4

4
0
2
0
2
8

3
1
1
0
1
6

6
2
2
0
2
12

Els preus unitaris indicats són preus màxims.
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13. Previsió de Modificacions:
D’acord amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen un 20% de l’import inicial de licitació durant la
vigència del contracte (Període inicial i pròrroga), en les condicions següents:
•

Necessitat d'ampliar/reduir el nombre de proves competencials més enllà de les inicialment
considerades.

14. Vocals de la Mesa de Contractació
Sra. Natàlia Sánchez Galiano (cap de Selecció i Desenvolupament de RRHH)
Sra. Tania Hidalgo Ferrandis (responsable de Selecció i Desenvolupament de RRHH)

15. Condicions especials d’execució
El contractista, en el supòsit de necessitat de substitució o reposició de personal, contractarà
preferentment a persones en situació de risc d’exclusió social. En particular i d’acord amb la
naturalesa de les prestacions materials que implica el contracte, l’obligació de contractació
preferent s’estableix per als següents col·lectius:
- Persones perceptores de renda mínima d’inserció.
- Dones víctimes de violència de gènere i persones víctimes de violències domèstica.
- Joves més grans de setze anys i de menys de trenta provinents d’institucions de protecció de
menors.
- Persones internes de centres penitenciaris la situació de les quals els permeti accedir a una
ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
- Persones refugiades o demandants d’asil.
- Persones participants en programes municipals d’inserció sociolaboral.
- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons
informes dels serveis públics competents, en situació o en risc d’exclusió social.
A part d’allò l’establert al paràgraf anterior, serà obligació essencial del contracte que el
contractista, com a mínim, mantingui durant tota la vigència del contracte la proporció de personal
contractat amb discapacitat existent al moment del seu inici.

16. Criteris d’adjudicació:
La puntuació total d'una oferta (P) serà per a l'empresa "i":
Pi= PAi + PVi
•

PAi: la puntuació obtinguda del criteris avaluables de forma automàtica

•

PVi: la puntuació obtinguda dels criteris avaluables segons judicis de valor

CRITERIS D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA (PA, 70 PUNTS)
• Experiència dels tècnics/ques (30 punts)
(a incloure en el sobre 3):
1. Experiència acreditada dels tècnics/ques designats/ades en la
realització i avaluació de proves competencials, superior a la
indicada en el punt 5 del Plec de Prescripcions Tècniques en els
últims 3 anys:
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-

De 2 a <5 anys: 2,5 punts
De 5 a <10 anys: 5,0 punts
Més de 10 anys: 10,0 punts
S’acreditarà
mitjançant
l’aportació
dels
corresponents emesos per l’òrgan competent.

certificats

2. Experiència acreditada dels tècnics/ques designats/ades en la
realització i avaluació de proves competencials en el sector
sanitari:
-

De 2 a <5 anys: 2,5 punts
De 5 a <10 anys: 5,0 punts
Més de 10 anys: 10,0 punts
S’acreditarà
mitjançant
l’aportació
dels
corresponents emesos per l’òrgan competent.

10 punts
certificats

3. Experiència acreditada dels tècnics/ques designats/ades en la
realització i avaluació de proves competencials en el sector
sanitari a directius i comandaments de responsabilitat:
- De 2 a <5 anys: 2,5 punts
- De 5 a <10 anys: 5,0 punts
- Més de 10 anys: 10,0 punts
S’acreditarà
mitjançant
l’aportació
dels
corresponents emesos per l’òrgan competent.

10 punts

certificats

La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat és de 30 punts.
La valoració de l’experiència dels tècnics respon a l’interès del CMPSB de garantir la qualitat en
el desenvolupament de l’objecte del contracte.
• Oferta econòmica (40 punts)
(a incloure en el sobre 3):
Document que, tot seguint el model de proposició econòmica que es faciliti, haurà de recollir el
preu total ofert, inclosos tots els impostos i les possibles despeses d'execució dels treballs
objecte del contracte, i desglossat en els preus unitaris màxims que es detallen en el PCAP.
L'oferta econòmica es valorarà aplicant la següent fórmula:
Valoració preu:
PEi = (40 x Pmin )/ POi
On:
·
·
·

PEi = Puntuació de l’oferta econòmica “i”
POi = Preu de l’oferta “i” a puntuar
Pmin = Preu de l’oferta mínima no desproporcionada (*)

(*) Les baixes presumptament desproporcionades seran les que . POi = 0,9 x PM, on PM és
la mitja aritmètica dels preus de les ofertes presentades.
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat és de 40 punts.
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Justificació fórmula: L’interès de l’òrgan de contractació a reduir el cost econòmic
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (PV, 30 PUNTS)
Es requerirà un mínim de 15 punts en el Sobre núm. 2 per tal de poder continuar en el procés de
licitació.
• Proposta (15 punts)
(a incloure en el sobre 2):
Document que ha de recollir els aspectes fonamentals de l'organització i contingut de les proves
competencials, de l'informe de resultats i del feedback a efectuar. Haurà d'incloure, doncs, tots
els aspectes i exemples concrets que es recullen a continuació i que seran avaluats de la següent
manera:
• Descripció general de l'organització i estructura que es proposa
per a tot el procés.

3 punts

• Descripció general del contingut de les proves a efectuar i
exemples (per a un suposat procés de selecció d'un cap de servei
mèdic), amb inclusió de mostres de totes les proves que es
proposi efectuar:
- documents a lliurar en la prova de safata.
- guió d'entrevista per esdeveniments crítics.
- continguts en test NEGO.
- plantejament de joc de rol.
- test d'autoavaluació.

6 punts

• Descripció general del contingut de l'informe de resultats i del
feedback al candidat/a, amb inclusió de:
- Exemple d'informe de resultats (inclosa explicació dels càlculs
de valoració).
- Exemple de guió de feedback a efectuar als candidats/es.

6 punts

La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat és de 15 punts.
• Demostració (15 punts)
(a efectuar presencialment):
En la data, lloc i hora que indiqui la Direcció del CMPSB, l'adjudicatari haurà de fer una
demostració de com transcorreran les proves a efectuar als candidats/es (per a un suposat
procés de selecció d'un cap de servei mèdic).
Aquestes proves s'efectuaran a la persona que designi la Direcció del CMPSB i els seus resultats
es facilitaran a la institució, inclosos en un informe de mostra.
La puntuació màxima que es podrà obtenir en aquest apartat és de 15 punts.
Tant les proves que efectuï com les documentacions que lliuri com a exemple l'empresa
adjudicatària, només seran considerades/utilitzades a efectes d'aquesta licitació i en cap cas seran
aplicades, divulgades o cedides pel CMPSB, sense autorització expressa del contractista.
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17. Subcontractació:
Sí. La subcontractació del servei objecte del contracte només serà possible, prèvia autorització
expressa per part de la Direcció de Recursos Humans del Parc de Salut Mar, fins a un màxim
d’un 15% de l’import d’adjudicació, sempre i quan es compleixi l’establert en l’art. 215 de la LCSP.

18. Cessió:
L’adjudicatari no podrà cedir les prestacions de servei del present contracte sense autorització
prèvia de l’òrgan de contractació d’acord amb l’art. 214 de la LCSP.

19. Es requereix incloure en el plec administratiu els següents aspectes:
Declaració obligatòria específica per al licitador, que en cas de ser adjudicatari, estarà en
condicions d’acreditar que:
-

El personal designat per l’execució del servei té una experiència contrastada en la
realització i avaluació de proves de selecció per competències de dos anys en els últims
tres anys.

20. Model Proposta per a la valoració segons els criteris automàtics:
Segons es detalla en l’Annex 1.
Barcelona, a 28 de gener de 2019

Pau Gomar Sánchez
Director de RRHH
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ANNEX 1.
MODEL DE PROPOSTA ECONÒMICA PER A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES
DE FORMA AUTOMÀTICA (Sobre núm. 3):
Exp. Núm. ..................
DADES DE L’EMPRESA/EMPRESARI
Nom/Raó social

N.I.F.

Telèfon

E-mail

Fax

El/la Sr./Sra. .................................................................................................... amb residència a
................ al carrer .................................................. número ........................... i amb NIF .......
declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s'exigeixen per poder
ser l'empresa adjudicatària del contracte de .............................. amb expedient número
............................ es compromet (en nom propi /en nom de l’empresa anteriorment
identificada) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats a continuació:
•

Oferta econòmica:
Cal donar el preu unitari de cada tipus de reparació segons la taula següent :
PREUS UNITARIS
PREU UNITARI
PER CANDIDAT
(IVA exclòs)

GRUPS PROFESSIONALS
DIRECTOR/A
CAP DE SERVEI/ADJUNT-A (ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL)
CAP DE SECCIÓ/COORDINACIÓ (ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL)
CAP D'UNITAT/SUPERVISIÓ (ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL)

Descripció

BASE
IMPOSABLE
(2 anys)

IVA 21%

Total amb IVA

SERVEI PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES
COMPETENCIALS DE SELECCIÓ DELS CÀRRECS
DE DIRECCIÓ, COMANDAMENT O ESPECIAL
RESPONSABILITAT DEL CONSORCI MAR PARC DE
SALUT DE BARCELONA

•

Experiència acreditada dels tècnics/ques designats/ades en la realització i avaluació de proves
competencials, superior a la indicada en el punt 5 del Plec de Prescripcions Tècniques en els
últims 3 anys:
De 2 a <5 anys
De 5 a <10 anys
Més de 10 anys

•

Experiència acreditada dels tècnics/ques designats/ades en la realització i avaluació de proves
competencials en el sector sanitari:
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De 2 a <5 anys
De 5 a <10 anys
Més de 10 anys
•

Experiència acreditada dels tècnics/ques designats/ades en la realització i avaluació de proves
competencials en el sector sanitari a directius i comandaments de responsabilitat:
De 2 a <5 anys
De 5 a <10 anys
Més de 10 anys

Lloc, data i signatura de la persona que formula la proposició

Segell del licitador
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