INFORME TÈCNIC DELS CRITERIS DE VALOR PER A LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY, CREACIÓ, IMPARTICIÓ I/O TUTORITZACIÓ DE LES
ACCIONS DE CAPACITACIÓ I ACOMPANYAMENT DE LA IT ACADEMY DE BARCELONA ACTIVA
El present informe descriu el procés de valoració dels criteris de valor del concurs per a l’adjudicació del
contracte de serveis per al disseny, creació i impartició i/o tutoritació de les accions de capacitació i
acompanyament de la IT Academy de Barcelona.
Han presentat oferta les empreses següents:
Num LOT
2

ESPECIALITATS
Front End Developer

EMPRESES PRESENTADES
Ismael Kale Moyano, Fundació
Eurecat

NÚM OFERTES
2

Els criteris vinculats a l'objecte del contracte que depenen d'un judici de valor i que serviràn de base per a la
seva adjudicació tenen una puntuació màxima de 45 punts i seran ponderats de la manera següent:
• Per la proposta d’estructura de continguts i modularitat que ha de tenir l’itinerari de Front End, fins a 10
punts.
• Per com la proposta d’estructura de continguts del curs s’adapta a l’alumnat de la IT Academy, fins a 7
punts.
• Per la proposta d’idees de com realitzar la dinamització de la capacitació, descrivint com es garantirà
l’engagement dels usuaris/es i que garanteixin que la capacitació i acompanyament és una experiència
d’aprenentatge atractiva i funcional per als participants, fins a 10 punts.
• Per la proposta d’idees sobre la gestió del model de capacitació mentoritzada, fins a 5 punts.
• Per la proposta d’indicadors de seguiment (KPI’s) de la capacitació i per com es mesurarà que
l’alumnat aprofita la mateixa, fins a 4 punts.
• Per com s’avaluarà a l’alumnat i com es garantirà que posseeix el nivell mínim per tenir èxit en la cerca
de treball, fins a 4 punts.
• Per la capacitat d’adaptabilitat a la planificació trimestral de les activitats per part de Barcelona Activa i
el termini mínim d’inici de l’activitat a partir de la data de comunicació d’aquesta, fins a 3 punts.
• Per la proposta d’accions que garanteixin la promoció de la igualtat entre homes i dones en l’entorn
tecnològic i que contribueixin a generar vocacions científico-tecnològiques entre les dones, fins a 2
punts.
(*) La prestació objecte d’aquest contracte és de tipus intel·lectual, en què la qualitat de la seva execució
depèn de manera determinant de la valia professional de les persones encarregades d’executar-lo. És per
tot això que, d’acord amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Cinquena) de 26 de
març de 2015, en aquests criteris de valoració es tenen en compte la constitució de la persona o l’equip, així
com l’experiència i el currículum dels seus membres.
Puntuació dels criteris que depenen d'un judici de valor:
Segons el criteris de valoració que apareixen en el plec de condicions tècniques, la taula següent ens
mostra la puntuació de les propostes presentades.
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Aquestes puntuacions es basen en els criteris que es poden veure en l’ annex següent i ha estat valorat per:

Sara Diaz
Directora O. Formació i innovació
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ANNEX INFORMES
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Número i nom del lot

Lot 2
Ismael Kale Moyano

Ens licitador

1. Per la proposta d’estructura de
continguts i modularitat que ha de
tenir l’itinerari de Front End, fins a
10 punts.
Puntuació:

2. Per com la proposta
d’estructura de continguts del
curs s’adapta a l’alumnat de la IT
Academy, fins a 7 punts.
Puntuació:

3.Per la proposta d’idees de com
realitzar la dinamització de la
capacitació, descrivint com es
garantirà l’engagement dels
usuaris/es i que garanteixin que la
capacitació i acompanyament és
una experiència d’aprenentatge
atractiva i funcional per als
participants, fins a 10 punts.
Puntuació:

4. Per la proposta d’idees sobre la
gestió del model de capacitació
mentoritzada, fins a 5 punts.

Puntuació:

Per la proposta d’estructura de continguts i modularitat que
ha de tenir l’itinerari de Front End, fins a 10 punts.. La
proposta inclou els diferents elements del programa amb la
seva proporció respecte el curs sencer. A més inclou
diferents opcions pel que fa els frameworks més sol·licitats.
10
La proposta d’estructura de continguts encaixa i
complementa amb la totalitat dels objectius de la IT
Academy i el seu alumnat.. La proposta diferencia tres
nivells d'alumnes en relació amb el seu coneixement en
programació adaptant cadascun dels temes a aquests tres
perfils.
7

La proposta és completa, detallada, coherent, cobreix tots
els aspectes de forma eficient i permet assegurar de forma
clara el compliment dels requisits, aportant elements
complementaris que li donen un valor. . La proposta
contempla diverses formes per mantenir motivat a l'alumnat
de la IT Academy, amb exemples d'activitats en grup i
individuals, amb una part pràctica molt important però
també una part teòrica. També contempla l'adaptabilitat de
l'itinerari a cada persona per tal de mantenir la motivació.
10

La proposta és completa, detallada, coherent, cobreix tots
els aspectes de forma eficient i permet assegurar de forma
clara el compliment dels requeriments específics de
Barcelona Activa. . Totes les propostes s'adeqüen als
objectius de l'IT Academy d'aplicació d'un model de
capacitació mentoritzada. Seguint el model proposat es
diferencien diferents nivells de coneixements per part dels
alumnes per dissenyar el programa formatiu.
5

5

5. Per la proposta d’indicadors de
seguiment (KPI’s) de la
capacitació i per com es mesurarà
que l’alumnat aprofita la mateixa,
fins a 4 punts.
Puntuació:

6. Per com s’avaluarà a l’alumnat i
com es garantirà que posseeix el
nivell mínim per tenir èxit en la
cerca de treball, fins a 4 punts.

Puntuació:

7. Per la capacitat d’adaptabilitat a
la planificació trimestral de les
activitats per part de Barcelona
Activa i el termini mínim d’inici de
l’activitat a partir de la data de
comunicació d’aquesta, fins a 3
punts.]
Puntuació:

8. Per la proposta d’accions que
garanteixin la promoció de la
igualtat entre homes i dones en
l’entorn tecnològic i que
contribueixin a generar vocacions
científico-tecnològiques entre les
dones fins a 2 punts.]
Puntuació:

La proposta és completa, detallada, coherent i permet
assegurar de forma clara l’aprofitament de la capacitació
per part de l’alumnat. . La proposta enumera 11 indicadors
de seguiment de l'alumnat de la IT Academy.
4

La proposta és completa, detallada, coherent, cobreix tots
els aspectes de forma eficient i permet assegurar de forma
clara el compliment dels requeriments específics de
Barcelona Activa. . Es proposen 4 formes d'avaluació per
cada bloc de les quals una és especialment interessant
basada en el learning by teaching.
4

L’empresa licitadora s’adapta totalment a les necessitats de
planificació de Barcelona Activa. . La proposta mostra una
gran disponibilitat i adaptabilitat enfront dels canvis en el
programa o en les dates que pugui necessitar l'IT Academy.

3

L’empresa licitadora presenta més de 3 accions que
garanteixen la promoció de la igualtat entre homes i dones
en l’entorn tecnològic i que contribueixin a generar
vocacions científico-tecnològiques entre les dones. La
proposta presenta 6 accions que garanteixen la promoció
de la igualtat entre homes i dones en l’entorn tecnològic.
2

6

Número i nom del lot
Ens licitador

Lot 2
Fundació Eurecat

1. Per la proposta d’estructura de
continguts i modularitat que ha de
tenir l’itinerari de Front End, fins a
10 punts.

Per la proposta d’estructura de continguts i modularitat que
ha de tenir l’itinerari de Front End, fins a 10 punts.. La
proposta de continguts contempla totes les fases
d'aprenentatge de l'alumnat que realitza l'itinerari de
FrontEnd, detallant els recursos i exercicis de cada bloc.

Puntuació:

2. Per com la proposta
d’estructura de continguts del
curs s’adapta a l’alumnat de la IT
Academy, fins a 7 punts.
Puntuació:

3.Per la proposta d’idees de com
realitzar la dinamització de la
capacitació, descrivint com es
garantirà l’engagement dels
usuaris/es i que garanteixin que la
capacitació i acompanyament és
una experiència d’aprenentatge
atractiva i funcional per als
participants, fins a 10 punts.
Puntuació:

4. Per la proposta d’idees sobre la
gestió del model de capacitació
mentoritzada, fins a 5 punts.

Puntuació:

10

La proposta d’estructura de continguts encaixa i
complementa amb la totalitat dels objectius de la IT
Academy i el seu alumnat.. La proposta contempla 4 eixos
(Benvinguda, bloc inicial, itinerari i projecte) i s'adapta de
forma correcta al perfil d'alumnat de la IT Academy.
7

La proposta és completa, detallada, coherent, cobreix tots
els aspectes de forma eficient i permet assegurar de forma
clara el compliment dels requisits, aportant elements
complementaris que li donen un valor. . La proposta
presenta un conjunt de mesures que ja s'estan aplicant i un
altre bloc de mesures com a proposta de millora. La
proposta també contempla l'anàlisi constant del resultat de
cada mesura i la seva evolució, per tal de garantir
l'engagement de les persones de la IT Academy
10

La proposta és completa, detallada, coherent, cobreix tots
els aspectes de forma eficient i permet assegurar de forma
clara el compliment dels requeriments específics de
Barcelona Activa. . La proposta és detallada i extensa.
Contempla una relació de comunicació entre un equip de
Barcelona Activa i d'Eurecat que permet fer un seguiment
dels KPIs i implementar millores en cas que siguin
necessàries.
5

7

5. Per la proposta d’indicadors de
seguiment (KPI’s) de la
capacitació i per com es mesurarà
que l’alumnat aprofita la mateixa,
fins a 4 punts.
Puntuació:

6. Per com s’avaluarà a l’alumnat i
com es garantirà que posseeix el
nivell mínim per tenir èxit en la
cerca de treball, fins a 4 punts.

Puntuació:

7. Per la capacitat d’adaptabilitat a
la planificació trimestral de les
activitats per part de Barcelona
Activa i el termini mínim d’inici de
l’activitat a partir de la data de
comunicació d’aquesta, fins a 3
punts.]
Puntuació:

8. Per la proposta d’accions que
garanteixin la promoció de la
igualtat entre homes i dones en
l’entorn tecnològic i que
contribueixin a generar vocacions
científico-tecnològiques entre les
dones fins a 2 punts.]
Puntuació:

La proposta és completa, detallada, coherent i permet
assegurar de forma clara l’aprofitament de la capacitació
per part de l’alumnat. . La proposta contempla tota una sèrie
de mesures i indicadors que permeten fer un seguiment de
tot l'alumnat i identificar canvis i millores en el programa.
4

La proposta és completa, detallada, coherent, cobreix tots
els aspectes de forma eficient i permet assegurar de forma
clara el compliment dels requeriments específics de
Barcelona Activa. . La proposta presenta un document de
seguiment de tots els exercicis que realitza l'alumnat al llarg
del programa, amb indicadors de seguiment i acompliment
(entre altres mesures) que permet realitzar un seguiment
complet del nivell de l'alumnat.
4

L’empresa licitadora s’adapta totalment a les necessitats de
planificació de Barcelona Activa. . La proposta detalla una
capacitat d'adaptabilitat total a la planificació de Barcelona
Activa.

3

L’empresa licitadora presenta més de 3 accions que
garanteixen la promoció de la igualtat entre homes i dones
en l’entorn tecnològic i que contribueixin a generar
vocacions científico-tecnològiques entre les dones. La
proposta presenta una estratègia d'actuació plantejada i
raonada correctament, amb més de 3 accions concretes
d'actuació que contribueixen a generar vocacions científicotecnològiques entre les dones.
2

8

