INFORME RELATIU AL CONTRACTE MENOR PER AL SERVEI D’IMPARTICIÓ DE
L’ACCIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA MF0970_1 OPERACIONS
BÀSIQUES DE COMUNICACIÓ, CORRESPONENT AL CERTIFICAT DE
PROFESSIONALITAT (ADGG0408) OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS
ADMINISTRATIUS I GENERALS. DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DONA
2020 (EXP. CM20-21)
El present informe descriu el procés de valoració dels criteris d’adjudicació del contracte de
serveis d’impartició de l’acció de formació professionalitzadora del Programa Treball i
Formació DONA 2020 anomenada MF0970_1 Operacions bàsiques de comunicació de 120
hores, corresponent al Certificat de Professionalitat (ADGG0408) Operacions auxiliars de
Serveis Administratius i generals (EXP. CM20-21).
Les empreses que s’han presentat i les ofertes econòmiques són les següents:
EMPRESA
INSTITUT DE SERVEIS DE FORMACIÓ
ASPASIA S.L
CMAP, SL
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
NASCOR FORMACIÓN, SL
FUNDACIÓ PERE TARRÉS
SINERGIA, Team & Training, S.L.
SURGE, CENTRO DE ESTUDIOS, SL

OFERTA ECONÒMICA
10.500,00€
10.752,00 €
11.232,00 €
9.660,00 €
10.511,16 €
11.508,00 €
6.000,00 €
10.634,40 €

La proposta presentada per l’empresa SC2 FORMACIÓ, no ha estat valorada per haver entrat
fora del termini establert.
Tal i com s’especifica els criteris d’adjudicació són els següents i estan ponderats de la
següent manera:
-

Oferta econòmica : 35 punts
Formació i experiència més enllà dels requisits de solvència del personal que executi
el contracte: 15 punts
Proposta tècnica presentada: 50 punts

INSTITUT DE
SERVEIS DE
FORMACIÓ
ASPASIA S.L

Oferta
econòmica

Valoració
formació i
experiència
personal

Valoració Tècnica

Màxim 35
punts

Màxim 15
punts

Màxim 50 punts

11,26

7,5

7,5

TOTAL

20

15

3

7

71,26
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CMAP, SL

9,93

6

4

15

15

3

7

59,93

7,4

7,5

7,5

20

10

3

7

62,4

FUNDACIÓ
PRIVADA GENTIS

15,69

7

7

20

15

3

7

74,69

NASCOR
FORMACIÓN, SL

11,2

7,5

2

5

10

1

7

43,7

FUNDACIÓ PERE
TARRÉS

5,94

7,5

7,5

20

15

3

7

65,94

35

7,5

1

10

10

3

7

73,5

10,55

7,5

1

10

10

2

7

48,05

FUNDACIÓN
LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

SINERGIA, Team
& Training, SL
SURGE, CENTRO
DE ESTUDIOS, SL

A) Valoració del preu:
La puntuació màxima de 35 punt s’atorga a SINERGIA, Team & Training, SL que és la que
formula el preu més baix admissible.
Les puntuacions atorgades a la resta de Centres/Entitats que han presentat proposta, s’han
obtingut d’aplicar la fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per
Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
Pressupost net de licitació – oferta
------------------------------------------------------- x Punts màxims = puntuació resultant
Pressupost net de licitació – oferta més econòmica
B) Valoració de la formació i experiència més enllà dels requisits de solvència del
personal que executi el contracte:
En relació a la puntuació relativa a l’experiència en formació per a l’ocupació i a l’experiència
professional en l’especialitat del personal docent que impartirà la formació, obtenen el
màxim de 15 punts l’ INSTITUT DE SERVEIS DE FORMACIÓ ASPASIA S.L, la FUNDACIÓN
LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN i la FUNDACIÓ PERE TARRÉS.
La FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS ha presentat 6 possibles docents, 2 d’ells no queda clar que
tinguin experiència professional al sector, per això té una puntuació de 14.
CMAP, SL, puntua amb un 10, dels 5 possibles docents que presenta, només una té
experiència professional en el sector.
Amb un 9,5 puntua NASCOR FORMACIÓN, SL, la docent presentada té amplia experiència en
Formació per a l’Ocupació, però no queda clar l’experiència professional al sector.
Per últim, SINERGIA, Team & Training, SL i SURGE, CENTRO DE ESTUDIOS, SL, obtenen una
puntuació de 8,5, en cap de les persones proposades com a docents especifica experiència
professional al sector concret.
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C) Valoració de la proposta tècnica presentada:
-

Criteri 1: Adequació i quantitat didàctic

La puntuació màxima per aquest criteri és de 20 punts per a l’INSTITUT DE SERVEIS DE
FORMACIÓ ASPASIA S.L i per la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, amb dues
proposen lliurar a l’alumnat llibres editats per a les Unitats Formatives i Mòdul Formatiu
Concret del Certificat de Professional, a més d’alternatives a aquest material, en el cas de
que la formació s’hagi de ver en modalitat Virtual, segons evolució de la situació sanitària.
També aporten altres materials didàctics de suport per al major aprofitament de la formació
per part de l’alumnat, a més de tenir en compte quantitat suficient per a cobrir possibles
baixes d’alumnes que es puguin donar durant el curs.
CMAP, SL, FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS i FUNDACIÓ PERE TARRÉS obtenen 15 punts, totes 3
proposen llibres publicats i adaptats als Certificat de Professionalitat i material didàctic pel
seguiment de l’activitat, cap d’elles menciona el material a lliurar en el cas d’haver de fer la
formació en modalitat virtual, però si que tenen en compte la possibilitat de cobrir amb
material addicional en el cas de produir-se alguna baixa durant la formació.
SINERGIA, Team & Training SL i SURGE, CENTRO DE ESTUDIOS, SL, puntuen un 10, els llibres
proposats s’adapten al Mòdul formatiu del Certificat de Professionalitat, aporten molt poc
material didàctic addicional i no tenen en compte la possibilitat d’haver de fer la formació en
modalitat virtual ni el fet de que es pugui produir alguna baixa d’alumnes i per tant s’hagi
d’aportar més material.
NASCOR FORMACIÓN, SL puntua amb un 5, ja que proposa un llibre editat que no correspon
al Mòdul Formatiu del Certificat de Professionalitat de referència, la resta de material
didàctic és correcte, encara que no contempla la modalitat virtual ni la possibilitat de
substitucions d’alumnes en el cas de baixes.
-

Criteri 2: Adequació, quantitat i diversitat de material consumible

La entitat que presenta una relació més adequada, detallada, diversa i en quantitat suficient
de material consumible per al desenvolupament de l’acció formativa és l’INSTITUT DE
SERVEIS DE FORMACIÓ ASPASIA S.L, pel que es donen 20 punts.
CMAP, SL, FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS i FUNDACIÓ PERE TARRÉS, es donen 15 punts, la seva
proposta detalla material consumible adequat i divers, però en menor quantitat.
En quan a la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, NASCOR FORMACIÓN, SL,
SINERGIA, Team & Training SL i SURGE, CENTRO DE ESTUDIOS, SL, tenen una puntuació de
10, cap d’elles detalla en profunditat el material consumible específic necessari per a
l’especialitat formativa, pel que hi ha poca quantitat i diversitat.
-

Criteri 3: Organització interna de l’equip de treball

L’INSTITUT DE SERVEIS DE FORMACIÓ ASPASIA S.L, CMAP, SL, FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS,
FUNDACIÓ PERE TARRÉS, FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, i SINERGIA, Team &
Training S.L, tenen la puntuació màxima de 3, totes elles posen a disposició de l’activitat el
seu equip de treball per tal de garantir el bon funcionament de la formació.
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NASCOR FORMACIÓN, SL, li donem 2 punts, desenvolupa l’organització interna de l’equip de
treball, però delega la tasca de gestió d’incidències amb alumnes al perfil d’Auxiliar
administrativa.
SURGE, CENTRO DE ESTUDIOS, SL, obté 1 punt, presenta la relació de professionals però no
desenvolupa com organitzarà a l’equip.
-

Criteri 4: Pla de Contingències

Puntuació màxima de 7 punts per a totes les empreses que presenten oferta, totes elles es
comprometen a donar solució a qualsevol incidència que es pugui donar abans i/o durant el
desenvolupament del curs.
Valorades totes les Ofertes, l’empresa que es proposa per tenir la màxima puntuació és
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS.

Barcelona, a 15 d’abril de 2021

Africa Cardona Gilbert
Sots-Directora Executiva d’Estratègies de Foment de l’Ocupació
Barcelona Activa / Ajuntament de Barcelona
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