Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de la Policia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE
CONFECCIÓ, CORRECCIÓ I IMPRESSIÓ DE PROVES, TRACTAMENT DELS
RESULTATS DE LES PROVES I D’APORTACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA
PSICOLOGIA PER REALITZAR LES ENTREVISTES DE LA CONVOCATÒRIA
D’ACCÈS A LA CATEGORIA DE MOSSO/A DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA
PER A L’ANY 2021 (DISTRIBUÏT EN 2 LOTS)

1. Objecte del contracte
Contractació dels serveis de confecció, correcció i impressió de proves així com
d’aportació de professionals de la psicologia per realitzar les entrevistes i del
tractament dels resultats de la convocatòria d’accés a la categoria de mosso/a de la
policia de la Generalitat -mossos d’esquadra per a l’any 2021, dividit en dos lots
LOT 1
- Confecció, correcció, impressió, tractament i lliurament de resultats de cadascuna de
les proves de la convocatòria d’accés a la categoria mosso/a del cos de Mossos
d’Esquadra , així com del suport i seguiment tècnic que es derivi de l’execució d’aquest
contracte.
LOT 2
Realització de les entrevistes de la convocatòria d’accés a la categoria mosso/a del
cos de Mossos d’Esquadra.

2. Justificació de la necessitat
Mitjançant aquest contracte de serveis es pretén donar suport tècnic especialitzat als
procés selectiu que ha de donar sortida a les necessitats detectades en matèria de
recursos humans en el si de la PG-CME.
L’any 2013 el desenvolupament i creixement de la plantilla de la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra va haver d’aturar-se a causa de la greu situació
econòmica del país i el seu lògic impacte en termes pressupostaris sent la 25a l’última
incorporació a la PG-ME, el juny del 2013. Des d’aquesta incorporació, la PG-ME, no
només no ha crescut sinó que ha vist decréixer la seva plantilla, ja sigui per
defuncions, excedències, incapacitats i jubilacions.
Des de l’any 2017 la Generalitat de Catalunya ha considerat necessari convocar de
forma continuada i anual noves places per l’accés a la categoria de mosso/a per tal de
compensar aquest decreixement natural de la plantilla. Així doncs, en el moment de
tramitar-se aquest expedient es troba en procés la convocatòria 46/002/19* per a
cobrir, mitjançant oposició lliure, 750 places de la categoria de mosso/a de l’escala
bàsica de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME). A aquest efecte el
Govern té la intenció d’aprovar l’oferta d’ocupació pública de places de la categoria de
mosso/a per a l’any 2021 i d’aquesta manera, un cop aprovada pel Govern l’oferta
d’ocupació pública, poder publicar al DOGC la convocatòria de proves selectives per a
l’accés a la categoria de mosso/a, convocatòria 46/20
D’acord amb l’article 21 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra, les proves selectives per a ingressar a les escales i categories del
cos de Mossos d’Esquadra són de caràcter teòric pràctic i poden incloure proves de
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capacitat física, psicotècniques, mèdiques i de coneixement. Les proves selectives
s’han de fixar a les bases de la convocatòria.
La contractació dels serveis objecte d’aquest contracte és fruït de la necessitat de
crear instruments inèdits que permetin mesurar i avaluar adequadament i amb la
màxima fiabilitat possible les persones aspirants que es presentin a l’oposició, així com
garantir la qualitat en la confecció dels instruments d’avaluació, en la seva correcció,
baremació i processament de dades així com el lliurament dels resultats per a la
primera, tercera i cinquena prova. A aquest efecte, és necessari contractar el servei de
confecció, impressió de proves, així com el tractament dels resultats de la convocatòria
d’accés.
Així mateix, tenint en compte que la convocatòria inclou la realització d’una entrevista i,
considerant la gran quantitat de persones a entrevistar, es fa imprescindible la
contractació de professionals de la psicologia per a poder-les portar a terme en el
termini establert pel tribunal qualificador.
D’acord amb l’exposat anteriorment i atès que l’administració no disposa de mitjans
adequats i suficients per prestar el servei directament per és necessari contractar una
empresa externa per a la seva realització.

3. Procediment de licitació
Per la naturalesa del contracte objecte de licitació, es considera adient tramitar la
licitació mitjançant el procediment obert harmonitzat, amb tramitació anticipada.
4. Classificació i criteris de solvència tècnica o professional i econòmica i
financera.
Per la prestació d’aquests tipologia de contractes de serveis professionals, actualment
en el mercat existeixen societats professionals, algunes de les quals poden ser de
recent creació. Per aquest motiu, i per afavorir la concurrència, es permet acreditar la
solvència econòmica ja sigui mitjançant la presentació de comptes anuals que
acreditin que l’any de més volum dels tres darrers tingui un import almenys equivalent
al pressupost del contracte o bé mitjançant una assegurança de responsabilitat civil
per riscos professionals per aquest mateix import.
El motiu d’exigir un volum de negoci menor que el previst a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) (una vegada i mitja el valor estimat
del contracte) és per facilitar la concurrència en aquesta licitació, a més de considerarse proporcionada en relació a l’objecte del contracte.
Pel que fa a la solvència tècnica i professional, es podrà acreditar mitjançant els
principals contractes realitzats en els tres darrers anys de naturalesa igual o similar als
que constitueixen l’objecte del contracte, exigint-se que l’import anual acumulat sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat del contracte
Així, els mitjans establerts responen a la voluntat de verificar que els futurs licitadors
disposen de l’aptitud necessària per a la correcta execució del contracte, establint uns
requisits mínims proporcionats que no obstaculitzin la concurrència en aquest
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contracte, tenint en compte el sector econòmic afectat i els treballs concrets a realitzar
per les empreses adjudicatàries.
5. Criteris de valoració
Lot 1: Es valora, per una banda, mitjançant fórmula matemàtica, l’oferta econòmica (78
punts) basada amb una previsió estimada de candidats ja que la quantitat real de
candidats dels processos selectius no es pot determinar amb exactitud en el moment
de tramitar aquest procediment.
S’ha establert una puntuació màxima per cada apartat que es valora. La puntuació
s’ha establert en base al pes que representa el cost de cada un sobre el total de
l’import de licitació.
Així mateix, es considera adient valorar aspectes mediambientals, de manera que es
valorarà de manera objectiva, amb una puntuació de 2 punts l’ús de paper reciclat en
l’execució del contracte.
Altres criteris de valoració són quantificables mitjançant l’emissió d’un judici de valor
(20 punts): Aquests criteris permetran valorar la major adequació de les propostes
específiques que realitzin les empreses per a la prestació dels serveis objecte del
contracte.
En aplicació de la directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, es
farà una valoració de les ofertes en funció dels criteris de valoració definits en el plec
de clàusules administratives particulars i, posteriorment, sempre que alguna de les
ofertes obtingui una valoració igual o superior a 15 punts, s’aplicarà la fórmula de
normalització de les ofertes de manera que la millor valorada obtingui la màxima
puntuació i la resta d’ofertes obtinguin una puntuació proporcional.
LOT 2: S’atorga una puntuació màxima de 95 punts a la valoració del preu
quantificable mitjançant fórmules matemàtiques.
Altres criteris de valoració (màxim 5 punts) són quantificables mitjançant l’emissió d’un
judici de valor: Aquests criteris permetran valorar la major adequació de les propostes
específiques que realitzin les empreses per a la prestació dels serveis objecte del
contracte.
En aplicació de la directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, es
farà una valoració de les ofertes en funció dels criteris de valoració definits en el plec
de clàusules administratives particulars i, posteriorment, sempre que alguna de les
ofertes obtingui una valoració igual o superior a 4 punts, s’aplicarà la fórmula de
normalització de les ofertes de manera que la millor valorada obtingui la màxima
puntuació i la resta d’ofertes obtinguin una puntuació proporcional.
6. Condicions especials d’execució
Per la naturalesa del contracte no es considera adient incorporar cap altra condició
especial d’execució a banda de la que està regulada a la clàusula del plec de
clàusules administratives, relativa al compliment sobre la normativa sobre seguretat i
salut en el treball dels treballadors de les empreses licitadores en totes les fases del
contracte.
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D’altra banda, el compliment del deure de confidencialitat té la consideració d’obligació
contractual essencial i, per tant, el seu incompliment implicarà la resolució del
contracte.
7. Pressupost de la licitació i valor estimat del contracte
7.1 Determinació del pressupost.

Lot 1: Confecció, correcció, impressió, tractament i lliurament de resultats de les
proves.
Aquest lot inclou:
- la confecció, la correcció i la impressió de la documentació de les dues proves
següents:
-la primera consisteix en dues subproves: la de coneixements i l’aptitudinal
-la segona és la d’adeqüació psicoprofessional
- la Memòria tècnica i els informes finals dels resultats que l’empresa adjudicatària ha
de presentar en relació a les proves.
Durant l’any 2019 es va tramitar la licitació per als serveis de confecció, correcció i
impressió de proves, tractament dels resultats de les proves i d’aportació de
professionals de la psicologia per realitzar les entrevistes de la convocatòria d’accés a
la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra, distribuït en 2 lots. (Exp. IT2019-20022).
Els imports unitaris màxims de licitació, així com els imports ofertats per les empreses
que es van presentar a l’exp. IT-2019-20022, per al lot 1, són els següents:
Import unitari
licitació
(IVA exclòs)

Conceptes

Oferta empresa 1
(IVA exclòs)

Oferta empresa 2
(IVA exclòs)

Prova coneixements i aptitudinal
20.880,00 €

10.800,00 €

18.304,00 €

5.800,00 €

4.000,00 €

5.104,00 €

1,392 €

1,20 €

1,225 €

2,32 €

2,00 €

2,042 €

12.500,00 €

8.000,00 €

11.000,00 €

Correcció proves

2,088 €

1,80 €

1,838 €

Impressió quadernets

0,766 €

0,49 €

0,674 €

19.440,00 €

16.760,00 €

17.107,20 €

Confecció subprova de coneixements
Confecció subprova aptitudinal
Correcció proves
Impressió quadernets
Prova adequació psicoprofessional
Confecció
prova
psicoprofessional

Memòria tècnica i informes

d’adequació
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Atès que es van presentar dues empreses i l’oferta d’una d´elles va ser més ajustada
que l’altra respecte als imports de licitació, es considera adient mantenir, per a la
licitació de l’any 2021, els mateixos imports unitaris que els fixats per a l’exp. IT-201920022, per garantir la concurrència .
Així doncs, els imports unitaris de licitació establerts per al lot 1, per als serveis de
confecció, correcció i impressió de proves, tractament dels resultats de les proves i
d’aportació de professionals de la psicologia per realitzar les entrevistes de la
convocatòria d’accés a la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra, per a
l’any 2021, són els següents:

Import unitari licitació
(IVA exclòs)

Conceptes
Prova coneixements i aptitudinal

20.880,00 €

Confecció subprova de coneixements

5.800,00 €

Confecció subprova aptitudinal

1,392 €

Correcció proves

2,32 €

Impressió quadernets
Prova adequació psicoprofessional
Confecció prova d’adequació psicoprofessional
Correcció proves
Impressió quadernets
Informes i memòria tècnica

12.500,00 €
2,088 €
0,766 €
19.440,00 €

Lot 2: Aportació de professionals de la psicologia per realitzar les entrevistes
El lot 2 inclou el servei de professionals de psicologia per realitzar les entrevistes.
Durant l’any 2019 es va tramitar la licitació per als serveis de confecció, correcció i
impressió de proves, tractament dels resultats de les proves i d’aportació de
professionals de la psicologia per realitzar les entrevistes de la convocatòria d’accés a
la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra, distribuït en 2 lots. (Exp. IT2019-20022).
L’import unitari màxim de licitació, així com l’import ofertat per l’única empresa que es
va presentar a l’exp. IT-2019-20022, per al lot 2, són els següents:

Concepte

Import unitari licitació
(IVA exclòs)

Entrevista

162,40 €

Oferta empresa
adjudicatària
(IVA exclòs)
115,00 €
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En aquest lot només es va presentar una empresa que va oferir un preu més baix que
el preu unitari de licitació, però atès que no hi va haver més concurrència no es
considera adient fixar, per a l’any 2021, l’import d’adjudicació, es considera adient
reduir-lo en un 7,6% atesa la baixa que va fer l’empresa licitadora.
Així doncs, l’import unitari màxim de licitació per al lot 2, per als serveis de confecció,
correcció i impressió de proves, tractament dels resultats de les proves i d’aportació de
professionals de la psicologia per realitzar les entrevistes de la convocatòria d’accés a
la categoria de mosso/a del Cos de Mossos d’Esquadra, per a l’any 2021, és el
següent:
Concepte
Entrevista

Import unitari licitació
(IVA exclòs)
150,00 €

Per establir l’import base de la licitació d’aquest procediment ha estat necessari
establir una previsió màxima d’aspirants i aprovats en les diferents fases de les
convocatòries.
La previsió d’aspirants per al lot 1, és la mateixa que la de l’exp. IT-2019-20022 i per al
lot 2, s’ha incrementat en 1.200, atès que durant l’any 2019 i la pròrroga de l’any 2020
es va haver de modificar el contracte per haver-hi un número real d’aspirants superior
al previst inicialment.
El nombre d’aspirants previstos és:
Per al lot 1:
- de 15.000 aspirants en la primera fase de proves (coneixements, aptitudinals i
personalitat),
- de 3.500 aspirants en la segona fase (prova psicoprofessional) i
Per al lot 2:
- de 3.200 aspirants en la fase d’entrevista.
L’import del pressupost base de licitació, a partir d’aquesta previsió màxima d’aspirants
i d’acord amb els preus unitaris fixats són:
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LOT

Conceptes
Prova
coneixements
aptitudinal

Cost del be
sense IVA

Quantitat
requerida

Pressupost

Pressupost
base de
licitació

IVA 21%

i

Confecció subprova de
coneixements
Confecció subprova aptitudinal
Correcció proves
Impressió quadernets
SUBTOTAL PROVA 1

20.880,00 €
5.800,00 €
1,392 €
2,32 €

1
1
15.000
15.000

20.880,00 €
5.800,00 €
20.880,00 €
34.800,00 €
82.360,00 €

4.384,80 €
1.218,00 €
4.384,80 €
7.308,00 €
17.295,60 €

25.264,80 €
7.018,00 €
25.264,80 €
42.108,00 €
99.655,60 €

12.500,00 €
2,088 €
0,766 €

1
3.500
3.500

12.500,00 €
7.308,00 €
2.681,00 €
22.489,00 €

2.625,00 €
1.534,68 €
563,01 €
4.722,69 €

15.125,00 €
8.842,68 €
3.244,01 €
27.211,69 €

19.440,000 €

1

19.440,00 €
124.289,00 €

4.082,40 €
26.100,69 €

23.522,40 €
150.389,69 €

150,00 €

3.200

480.000,00 €

580.800,00 €

480.000,00 €
604.289,00 €

100.800,00 € 580.800,00 €
126.900,69 € 731.189,69 €

Prova
adequació
LOT 1 psicoprofessional
Confecció prova d’adequació
psicoprofessional
Correcció proves
Impressió quadernets
SUBTOTAL PROVA 2
Memòria tècnica i informes
de resultats
Memòria i informes
TOTAL LOT 1

100.800,00€
LOT 2 Entrevistes
TOTAL LOT 2
TOTAL

En aquesta licitació el preu unitari de l’entrevista no ve regulat ni per conveni ni per
col·legis professionals, ja que els preus són lliures.
El pressupost inclou els costos directes i indirectes i per tant no es detallen.
El contracte s’adjudicarà per l’import resultat de multiplicar el preu unitari ofert per les
empreses per la previsió de proves a realitzar segons les estimacions previstes per la
DGP .Així mateix, facturarà només pels serveis efectivament realitzats ja que, en
funció del nombre d’aspirants, es pot facturar per un import inferior a l’adjudicat.
7.2 Determinació del valor estimat
Lot 1
Pressupost sense IVA contracte inicial
Modificació (20% import contracte)
Pròrroga 2022
Modificació (20% import contracte)

124.289,00 €
24.857,80 €
124.289,00 €
24.857,80 €

Lot 2
480.000,00 €
96.000,00 €
480.000,00 €
96.000,00 €

TOTAL
604.289,00 €
120.857,80 €
604.289,00 €
120.857,80 €

1.152.000,00€
Total Valor estimat

298.293,60 €

1.450.293,60 €
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Atès que en el moment d’establir l’import màxim de licitació es desconeix el número
real de sol·licituds així com el número d’aspirants que hauran de passar per cada
prova, es preveu una modificació del 20% de l’import del contracte, per als dos lots,
per fer front tant a un possible increment de sol·licituds com a que el nombre
d’aspirants que superi cada tram d’avaluació sigui superior al que s’ha previst
inicialment.
Es preveu prorrogar el contracte per un any, així com també la modificació del 20% en
el període de la pròrroga, per donar continuïtat al servei en el cas que s’aprovi una
nova promoció.
8.Justificació de lots
Es considera adient establir dos lots diferenciats per tal de garantir la màxima
especialitat de les empreses en la realització de les funcions de cada un dels lots
establerts.

Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director General d’Administració i Serveis
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