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Informe de necessitats i memòria justificativa de la contractació de un
“Servei especialitzat de formació competencial per a responsables i
coordinadors d’equips i processos assistencials de l’Institut Català
d’Oncologia” (CP-2022-14).
a) Necessitat de l’ICO que es vol satisfer mitjançant la contractació de les
prestacions, subministraments o obres corresponents:
Departament o Unitat promotora de la contractació: Direcció per a les persones de
l’ICO.
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un institut públic monogràfic sobre càncer creat
al 1995, que fa un abordatge integral de la malaltia i aplega, dins la mateixa
organització, la prevenció, l’assistència, la recerca (epidemiològica, clínica i
transnacional) i la formació especialitzada.
Una vegada superada la fase de pandèmia de la COVID-19, des de la Direcció per a
les persones de ICO es plantejà com aprofitar la experiència de les dificultats del
entorn viscut: falta de recursos, d’inversions, de professionals sanitaris, dificultats per
atendre permanentment els serveis, etc. En aquest sentit, la institució fa una aposta
per un canvi del lideratge “tradicional”. Es considera necessari crear les condicions per
l’aportació d’altres visions que ens ajudin a superar amb èxit l’actual situació, amb
especial incidència a l’àmbit assistencial i de recerca.
Es per això que la Direcció de l’ICO es proposa ajudar als responsables a co-crear
idees per gestionar millor els seus equips, i processos, i auto corregir-se d'una
manera més natural.

A tal efecte, l’ICO precisa la contractació d’un servei de suport especialitzat de
formació competencial amb l’objectiu de millorar les competències relacionals de
coordinadors i responsables que comportarà col·laborar en l’elaboració i
acompanyament a la institució en totes les fases que implica la definició, implantació i
valoració d’un programa de formació així com en l’acompanyament expert als
participants d’aquest programa.
b) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
L’ICO no disposa de personal tècnic especialitat i acreditat amb caràcter oficial
suficient per al desenvolupament de aquest programa, i per tant, es fa necessari la
contractació de un servei especialitzat en formació competencial per a la definició,
implantació i valoració d’un programa de formació per a responsables d’equips a l’ICO.
c) Pressupost base de licitació i Valor estimat del contracte amb una indicació de
tots els conceptes que l’integren, inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha.
El pressupost base de licitació es determina per preus unitaris, en base al preu unitari
per edició, el qual es configura atenent a preus hora de formació de mercat (33,00 €
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Amb l’esperit de oferir un acompanyament als professionals que estan coordinant
equips assistencials i processos, la Direcció per a les Persones vol posar en marxa un
programa de formació competencial.
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per hora i participant) i al dimensionament mínim estimat del servei (Un cap de
projecte i dos consultors sèniors). El preu unitari per edició és de 20.124,72 € IVA
inclòs (16.632,00 € més 21% IVA).
Cada edició (es preveu un màxim de 6 edicions) té la següent configuració:







Alumnes per edició: màxim 12 alumnes
Hores per edició: 6 sessions de 7 hores
Duració total màxima: 9 mesos
Impartició: mixta - presencial i virtual
Acompanyament grupal e individual
Total programa: 42 hores

Es determina un pressupost base de licitació màxim de 120.748,32 € (99.792,00 € més
20.956,32 € corresponent al 21 % IVA). (La preparació del programa, material docent,
didàctic i material fungible associat serà per compte del licitador, inclosa en el
pressupost de licitació).
S’estima un total màxim de edicions de 6 edicions per a un total de 60 professionals,
però sense compromís de contractació mínima de nombre d’edicions ja que dependrà
de les necessitats de l’ICO.
S’estimen costos directes per import de 79.833,60 € i costos indirectes (inclòs el
benefici industrial) de 19.958,40 € (imports IVA exclòs).
d) Durada del contracte i pròrrogues: Un (1) any i sis (6) mesos. No es preveuen
pròrrogues.
e) L’elecció del procediment de licitació.
Procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, subjecte a varis criteris
d’adjudicació i tramitació ordinària, per a garantir la màxima concurrència de licitadors.
f) La classificació empresarial que s’exigeixi als participants, si s’escau.

g) Criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis, referent al millor dels darrers 3 exercicis disponibles, amb
un mínim del 50% de l’import de licitació present contracte, acreditat mitjançant
declaració responsable.
Solvència tècnica:
Relació de principals serveis de característiques similars (serveis de consultoria i
formació similars al servei objecte de licitació) en el període dels darrers tres últims
anys, amb import acumulat a l’any de major execució igual o superior al 70% de
l’anualitat mitja acreditada mitjançant certificats emesos per l’òrgan competent,
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quan el titular sigui un ens del sector públic, o per declaració de l’empresari licitador,
quan es tracti d’empreses privades.
h) Criteris d’ADJUDICACIÓ del contracte, així com les condicions especials de la
seva execució.
1)

Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (fins a 40 punts) (SOBRE B):

Es valorarà la qualitat de la proposta del servei que evidenciï el coneixement de
competències interpersonals per a professionals d’àmbit sanitari, models de
desenvolupament i la seva aplicació a la pràctica diària, atenent als següents criteris
d’adjudicació:
1.1 El nivell de detall i concreció (abast, objectius, duració, continguts,
principalment) en la descripció del programa de formació.(fins a 6 punts).
1.2 El grau d’alineament de la proposta amb les necessitats de l’ICO (d’acord
als objectius estratègics, missió, visió i propòsit de la institució). (Fins a 7
punts).
1.3 La innovació en la metodologia docent i l’adequació dels continguts a les
sessions presencials i virtuals (detall de continguts per metodologia,
pràctiques a l’aula i fites a aconseguir, principalment). (Fins a 7 punts)
1.4 La proposta d’avaluació de la millora competencial dels professionals. (Fins
a 8 punts).
1.5 La proposta d’eines de capacitació pels professionals com a responsables
d’equips. (Fins a 8 punts).
1.6 La proposta organitzativa: equip proposat pel projecte i organització de les
tasques docents. (Fins a 4 punts).

Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats,
en cas que una o varies ofertes superin el llindar del 80% de la puntuació
prevista per a cada criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà
la següent fórmula a cada una de les ofertes a efectes de determinació de la
seva puntuació:
Pop = P x VTop/VTmv
On:
Pop= Puntuació d’oferta a puntuar
P= Puntuació del criteri o subcriteri
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua.
VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada.
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Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:
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Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i
subcriteris el 80% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les
ofertes obtindran la puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.

1.

Criteris d’adjudicació subjectes a valoració automàtica (fins a 60 punts)
(SOBRE C):

1) Oferta econòmica (Fins a 35 punts).
Es valorarà amb la màxima puntuació l’oferta que resulti més econòmica. Per al
càlcul d’aquestes puntuacions s’aplicarà la següent fórmula:
Pv= (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))x P

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació : 1.
P = Punts criteri econòmic : 35
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors hauran de ser iguals o
inferiors al pressupost base de licitació de 99.792,00 € IVA exclòs, i de 16.632,00
€ IVA exclòs per edició.

Dos (2) punts per cada programa de formació en lideratge en el sector sanitari i un
punt (1) per programa de formació en un altre sector o per implantació de Cultura
Agile en organitzacions. L’experiència s’acreditarà documentalment mitjançant
certificat emès per l’entitat pública o privada destinatària dels serveis.
3) Experiència laboral del consultor proposat com a Cap de Projecte en direcció de
recursos humans, o qualsevol altra direcció en entitats públiques o privades, que
acrediti el coneixement de les peculiaritats pròpies dels comandaments i càrrecs
directius del àmbit sanitari o salut (fins a 6 punts).
Un punt (1) per cada 4 anys d’experiència. L’experiència laboral s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada
contractant amb indicació de la posició o funcions.
4) Certificació dels consultors proposats a l’equip com a Coaches acreditats per la
International Coaching Federation (ICF) amb un nivell mínim de Professional
Certified Coach (PCC). La certificació s’acreditarà documentalment mitjançant
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2) Experiència dels consultors proposats a l’equip per a l’execució del contracte en
projectes de formació en lideratge o implantació de Cultura Agile en organitzacions
(fins a 4 punts).
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certificat emès per l’entitat certificadora. Un (1) punt per cada consultor certificat
(fins a 3 punts).
Es valora la certificació de la ICF perquè es considera una referència estàndard
internacional que estableix i administra els criteris mínims per a la certificació de
coaches professionals i el reconeixement de programes de formació de coaches,
garantint que els participants han superat els criteris mínims (formació i
experiència).
5) Certificació dels consultors proposats a l’equip en l’ús d’eines de coaching sistèmic
aprovades per la International Coaching Federation (ICF). La certificació
s’acreditarà documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o
privada certificadora. Dos (2) punts per cada consultor certificat (fins a 4 punts).
Es valora que els programes de formació estiguin aprovats por la ICF (ACSTH y
CCE) perquè es considera una referència estàndard internacional atesa la seva
revisió de forma continuada per verificar que es compleixen amb els estàndards de
qualitat.
6) Certificació amb TTI Success Insights dels consultors proposats a l’equip en l’ús
d’eines per mesurar comportaments i motivadors. La certificació s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada
certificadora. Dos (2) punts per cada consultor certificat (fins a 4 punts).
Es valora aquesta certificació amb TTI Success Insights perquè es la font mundial
líder en eines d’avaluació i entrenament validats i el seu certificat es reconegut
internacionalment.
7) Certificació dels consultors proposats a l’equip com a docents en programes de
lideratge a escoles de negoci (fins a 2 punts). La certificació s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada
destinatària dels serveis. Un (1) punt per cada consultor certificat.
8) Certificació dels consultors proposats a l’equip com a instructors en lideratge àgil
per una entitat amb reconeixement internacional. La certificació s’acreditarà
documentalment mitjançant certificat emès per l’entitat pública o privada
certificadora. Un (1) punt per cada consultor certificat (fins a 2 punts).

Els licitadors inclouran al SOBRE C, juntament amb el model de proposició
econòmica i resta de criteris automàtics, la documentació justificativa
indicada en els anteriors apartats 2 a 8 (La documentació acreditativa haurà
d’identificar expressament el nom del consultor/s proposat/s pel contracte).
La inclusió al SOBRE B (criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor) de
qualsevol informació que hagi ser valorada al sobre C (Criteris d’adjudicació
automàtics) comportarà l’exclusió del licitador.
Es consideraran, en principi, desproporcionades o presumptament anormals les
ofertes que es trobin en els següents supòsits:
a) En relació a la oferta econòmica aquelles que es trobin en els supòsits
següents:
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Atès que l’ICO es troba desenvolupant un projecte global d’innovació, es valora
una certificació amb reconeixement en l’àmbit de lideratge àgil.
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1. Quan, concorri un sol·licitador, i sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan concorrin dos licitadors, les que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l’altre oferta.
3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de las ofertes presentades.
No obstant, s’exclourà pel còmput de la citada mitjana l’oferta de
quantia més elevada quan siguin superior en més de 10 unitats
percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, se considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més
de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de las ofertes
presentades. No obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin
superiors a la citada mitjana en més de 10 unitats percentuals, se
procedirà al càlcul d’una nova mitjana només quan las ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants
ofertes es inferior a tres, la nova mitjana se calcularà sobre les tres
ofertes de menor quantia.

i) La decisió de no divisió en LOTS l’objecte del contracte, si s’escau.
No procedeix la divisió en lots del servei objecte del contracte, atesa la necessitat de
comptar amb un únic proveïdor que permeti una actuació integrada en la gestió del
servei.
j) Contingut del SOBRE B i/o C
Sobre B: Es presentarà una memòria tècnica justificativa dels criteris d’adjudicació
subjectes a judici de valor.
SOBRE C: Es presentarà degudament complimentat el model de proposició
econòmica i resta de criteris automàtics i la documentació dels mateixos.






Elabora el PLEC de prescripcions tècniques: Ana Sedano.
Elabora l’INFORME DE VALORACIÓ d’ofertes: Ana Sedano.
Integra la MESA DE CONTRACTACIÓ (diferent de l’anteriorment indicat):
Jordi Fonoll i Munia Nosairi.
RESPONSABLE del seguiment DEL CONTRACTE: Ana Sedano.

Ana Sedano
Directora per a les Persones ICO
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k) Tècnic que:

