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3085-0245/2021 Contractacions de serveis per procediment obert
Contracte serveis proves competencials i psicotècniques
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ - Patricia Moreno Vizuete
INFORME

ASSUMPTE: VALORACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR DEL
CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES PSICOTÈCNIQUES I
COMPETENCIALS DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Informe tècnic sobre la puntuació dels criteris del contracte serveis per a la realització de
proves psicotècniques i competencials de l’ajuntament d’esparreguera la valoració dels
quals depèn d’un judici de valor, a requeriment de la Mesa de Contractació, obertura
de sobre A.
FETS
1. En data 29 de març de 2021 a les 14:00h ha finalitzat el termini de presentació de
proposicions per a prendre part en la licitació per a l’adjudicació del contracte de
serveis per a la realització de proves psicotècniques i competencials de l’ajuntament
d’esparreguera, mitjançant procediment obert simplificat, amb número d’expedient
3085-0245/2021.
2. En data 9 d’abril de 2021 s’ha reunit la Mesa de Contractació per l’obertura de sobre A
de les propostes que han concorregut a la licitació del contracte, sent aquestes les que
es detallen a continuació:

PROPOSTA

EM
PRE
SA

NIF

1
2
3

Mercè Farrés Iglesias
ASSOCIATS GIMÓ ROQUÉ, S.L.
GAP3 ( Grup d’Assessorament Psicològic) SCP

35054093T
B65332009
J66535659

3. Analitzada la documentació continguda al sobre A de cada proposta presentada,
amb la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació la valoració dels
quals depèn d’un judici de valor, s’informa que aquestes s’ajusten al Plec de
Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
4. El PCAP proposa adoptar aquests criteris d’adjudicació als efectes de donar
compliment al principi d’eficiència de l’administració així com la possibilitat
d’incorporar mesures de millores que disposen les empreses del sector en
l’execució de les prestacions contractuals. La puntuació màxima que es podrà
atorgar serà de 25 punts.
5. Els criteris d’adjudicació segons el punt 1.11) del PCAP, són els següents:
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Valoració per judici de valor:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS REQUEREIX UN JUDICI DE VALOR LOT 1
Puntuació Total ......................................................................................... màxim 25 punts
En concret, es podran incloure a l’oferta:

En concret , s’han incloure a l’oferta
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’Organització i contingut de
les proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar. Haurà
d’incloure tots i cadascun dels aspectes i exemples concrets que es recullen a
continuació:
-

Descripció general de l’organització i estructura que es proposa per a tot
el procés.

-

Descripció general del contingut de les proves a efectuar i exemples (per
a un suposat procés de selecció d’un cap de Servei), amb inclusió de
mostres de totes les proves que es proposi efectuar.

-

Descripció general del contingut de l’informe de resultat i del feedback a
la persona candidata, amb inclusió:
a) Exemple d’informe de resultats
b) Exemple de guió de feedbak a efectuar a les persones candidates.

Màxim 25
punts

A)Propostes Mercè Farrés Iglesias , S.L (35054093T)
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’organització i contingut de les
proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar.

1

2

3

Millora de proposta

Valoració

Descripció general de
l’organització i estructura que es
proposa en tot el procés.
Descripció general del contingut
de les proves a efectuar i
exemples (per a un suposat
procés de selecció d’un cap de
Servei) amb inclusió de mostres
de totes les proves que es proposi
efectuar.
Descripció general del contingut
de l’informe de resultat i del
feedback a la persona candidata ,
amb inclusió:
a)Exemple d’informe de resultats
b)Exemple de guió de feedback a
efectuar a les persones candidats.

Fa una descripció general de
l’organització i no de l’estructura
del procés.
Realitza només una mostra del
test que aplicarà, respecte a les
competències indica que hi
haurà 4 indicadors.

Puntuació
2,00

4,00

Presenta l’informe de resultats
però no aporta el com realitzarà
el feedback amb el candidat.
4,00
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B)Propostes Associats Gimó Roqué, sl (B65332009)
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’organització i contingut de les
proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar.

1

2

3

Millora de proposta

Valoració

Descripció general de
l’organització i estructura que es
proposa en tot el procés
Descripció general del contingut
de les proves a efectuar i
exemples (per a un suposat
procés de selecció d’un cap de
Servei) amb inclusió de mostres
de totes les proves que es proposi
efectuar.
Descripció general del contingut
de l’informe de resultat i del
feedback a la persona candidata ,
amb inclusió:
a)Exemple d’informe de resultats
b)Exemple de guió de feedback a
efectuar a les persones candidats.

Fa una descripció general de
l’organització i de l’estructura del
procés de forma generalitzada.
Especifica els tests a realitzar i
respecte de les competències
indica les tècniques a utilitzar.

Puntuació
4,00

8,00

Presenta informe de resultats ,
però en el guio de feedback
només indica que facilitarà la
nota de tall i donarà explicació
dels factors.

7,00

B)GAP3 SCP (J66535659)
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’organització i contingut de les
proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar.
Millora de proposta
1

Descripció general de
l’organització i estructura que es
proposa en tot el procés

Valoració
Fa una descripció general de
l’organització i de l’estructura del
procés, amb un major grau
d’especificació.
Especifica els tests a realitzar i
respecte de les competències
indica les tècniques a utilitzar. A
la valoració dels resultats
especifica com s’obté el resultat
final.

Puntuació
5,00

Descripció general del contingut
de les proves a efectuar i
exemples (per a un suposat
procés de selecció d’un cap de
9,00
Servei) amb inclusió de mostres
2
de totes les proves que es proposi
efectuar.
Descripció general del contingut
Presenta informe de resultats i
de l’informe de resultat i del
en el guió de feedback indica
feedback a la persona candidata , l’entrevista que realitzaria amb
amb inclusió:
els aspirants.
10,00
3
a)Exemple d’informe de resultats
b)Exemple de guió de feedback a
efectuar a les persones candidats.
Aquests criteris d’adjudicació s’apliquen als efectes de donar compliment al principi
d’eficiència de l’administració així com la possibilitat d’incorporar mesures de millores que
disposen les empreses del sector en l’execució de les prestacions contractuals.
Analitzades les ofertes presentades se’n desprèn la següent puntuació:
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Criteris JUDICI DE
VALOR

Empresa

NIF

Documents que
ha de recollir
aspectes
fonamentals de
l’Organització i
contingut de les
proves
competencials

Puntuació
Final
Criteris
Judici de
Valors

A

Mercè Farrès Iglesias

35054093T

10,00

10,00

B

Associats Gimó Roqué, SL

B65332009

19,00

19,00

C

GAP3 SCP

J66535659

24,00

24,00

PROPOSTA
Que la puntuació total assignada a cada una de les ofertes en ordre decreixent, una vegada considerats
els criteris de valoració del LOT 1, és:
Criteris JUDICI DE
VALOR

Empresa

NIF

Documents que
ha de recollir
aspectes
fonamentals de
l’Organització i
contingut de les
proves
competencials

Puntuació
Final
Criteris
Judici de
Valors

C

GAP3 SCP

J66535659

24,00

24,00

B

Associats Gimó Roqué, SL

B65332009

19,00

19,00

A

Mercè Farrés Iglesias

35054093T

10,00

10,00
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS REQUEREIX UN JUDICI DE VALOR LOT 2
Puntuació Total ......................................................................................... màxim 25 punts
En concret, es podran incloure a l’oferta:

En concret , s’han incloure a l’oferta
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’Organització i contingut de
les proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar. Haurà
d’incloure tots i cadascun dels aspectes i exemples concrets que es recullen a
continuació:
-

Descripció general de l’organització i estructura que es proposa per a tot
el procés.

-

Descripció general del contingut de les proves a efectuar i exemples (per
a un suposat procés de selecció d’un cap de Servei), amb inclusió de
mostres de totes les proves que es proposi efectuar.

-

Descripció general del contingut de l’informe de resultat i del feedback a
la persona candidata, amb inclusió:
c) Exemple d’informe de resultats
d) Exemple de guió de feedbak a efectuar a les persones candidates.

Màxim
punts

25

A)Propostes Mercè Farrés Iglesias , S.L (35054093T)
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’organització i contingut de les
proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar.

1

2

3

Millora de proposta

Valoració

Descripció general de
l’organització i estructura que es
proposa en tot el procés
Descripció general del contingut
de les proves a efectuar i
exemples (per a un suposat
procés de selecció d’un cap de
Servei) amb inclusió de mostres
de totes les proves que es proposi
efectuar.
Descripció general del contingut
de l’informe de resultat i del
feedback a la persona candidata ,
amb inclusió:
a)Exemple d’informe de resultats
b)Exemple de guió de feedback a
efectuar a les persones
candidates

Fa una descripció general de
l’organització i no de l’estructura
del procés.
Realitza només una mostra del
test que aplicarà.

Puntuació
2,00

3,00

Presenta informe de resultats ,
però en el guio de feedback no
concreta com ho realitzarà.
6,00
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B)Propostes Associats Gimó Roqué, sl (B65332009)
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’organització i contingut de les
proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar.
Millora de proposta
1

2

3

Descripció general de
l’organització i estructura que es
proposa en tot el procés
Descripció general del contingut
de les proves a efectuar i
exemples (per a un suposat
procés de selecció d’un cap de
Servei) amb inclusió de mostres
de totes les proves que es proposi
efectuar.
Descripció general del contingut
de l’informe de resultat i del
feedback a la persona candidata ,
amb inclusió:
a)Exemple d’informe de resultats
b)Exemple de guió de feedback a
efectuar a les persones
candidates

Valoració
Fa una descripció general de
l’organització i de l’estructura del
procés, amb un major grau
d’especificació.
Especifica els tests a realitzar i
respecte a l’entrevista estableix
les àrees d’avaluació.

Puntuació
5,00

8,00

Presenta informe de resultats i
en el guió de feedback indica
l’entrevista que realitzaria amb
els aspirants.

10,00

B)GAP3 SCP (J66535659)
Document que ha de recollir aspectes fonamentals de l’organització i contingut de les
proves competencials, de l’informe de resultat i del feedback a efectuar.

1

2

3

Millora de proposta

Valoració

Descripció general de
l’organització i estructura que es
proposa en tot el procés
Descripció general del contingut
de les proves a efectuar i
exemples (per a un suposat
procés de selecció d’un cap de
Servei) amb inclusió de mostres
de totes les proves que es proposi
efectuar.
Descripció general del contingut
de l’informe de resultat i del
feedback a la persona candidata ,
amb inclusió:
a)Exemple d’informe de resultats
b)Exemple de guió de feedback a
efectuar a les persones
candidates

Fa una descripció general de
l’organització i de l’estructura del
procés de forma generalitzada.
Realitza la descripció de forma
molt generalitzada.

Puntuació
4,00

2,00

Presenta informe de resultats i
en el guió de feedback indica
l’entrevista que realitzaria amb
els aspirants.

10,00
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Aquests criteris d’adjudicació s’apliquen als efectes de donar compliment al principi
d’eficiència de l’administració així com la possibilitat d’incorporar mesures de millores que
disposen les empreses del sector en l’execució de les prestacions contractuals.
Analitzades les ofertes presentades se’n desprèn la següent puntuació:
Criteris JUDICI DE
VALOR

Empresa

NIF

Documents que
ha de recollir
aspectes
fonamentals de
l’Organització i
contingut de les
proves
competencial

Puntuació
Final
Criteris
Judici de
Valors

A

Mercè Farrés Iglesias

35054093T

11,00

11,00

B

Associats Gimó Roqué, SL

B65332009

23,00,

23,00

C

GAP3 SCP

J66535659

16,00

16,00

PROPOSTA
Que la puntuació total assignada a cada una de les ofertes en ordre decreixent, una vegada considerats
els criteris de valoració del LOT 2, és:
Criteris JUDICI DE
VALOR

Empresa

NIF

Documents que
ha de recollir
aspectes
fonamentals de
l’Organització i
contingut de les
proves
competencial

Puntuació
Final
Criteris
Judici de
Valors

B

Associats Gimó Roqué, sl

B65332009

23,00

23,00

C

GAP3 SCP

J66535659

16,00

16,00

A

Mercè Farrés Iglesias

35054093T

11,00

11,00

Esparreguera, a data de la signatura electrònica
Patricia Moreno Vizuete
RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ
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