INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ MITJANÇANT CRITERIS SUSCEPTIBLES DE
JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES CONTINGUDES EN EL SOBRE 2 EN EL MARC
DE L’EXPEDIENT 2017-000242: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ I GESTIÓ
DE LA DEMANDA ASSIGNAT AL CENTRE COORDINADOR SANITARI DEL SISTEMA
D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES.

1. OBJECTE DE L’INFORME:
És objecte d’aquest informe tècnic la valoració mitjançant criteris susceptibles de judici de
valor de les ofertes contingudes en el sobre 2 en el marc de l’expedient 2017-000242
corresponent a la contractació del servei d’atenció i gestió de la demanda assignat al
Centre Coordinador Sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques.

2. EMPRESES PRESENTADES I ADMESES A LA LICITACIÓ:
La relació de les empreses presentades i admeses a la licitació és la següent:
-

Ferrovial Servicios, S.A.

3. PROPOSTA D’OFERTES ADMESES O EXCLOSES
A la vista de l’oferta presentada es conclou que compleix amb els requeriments demanats
en el plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació.

4. VARIACIONS
No existeixen variacions.

5. VALORACIÓ CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR (MÀXIM 55
PUNTS):
Els criteris de valoració previstos en el plec susceptibles de judici de valor són els
següents:
5.1. PLA D’IMPLEMENTACIÓ: Puntuació màxima 6 punts.
Metodologia d’implementació per donar compliment a la posada en marxa del servei, en
un temps màxim de 30 dies a partir de la formalització del contracte. Es valoraran el dos
subapartats següents:
5.1.A. Metodologia proposada. Es valorarà el seu grau de concreció en relació amb les
diferents parts o etapes del procés de posada en marxa i la seva organització. Puntuació
màxima 3 punts.
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Ferrovial en la seva oferta fa una descripció molt acurada de la metodologia que proposa
durant el pla d’implementació, identificant les diferents etapes del mateix i descrivint per
cada una d’elles les accions i objectius pertinents. Aquesta descripció és detallada i
exhaustiva, identificant com a punts a remarcar:


Formació d’un comitè d’implementació que coordini de forma efectiva i eficaç la
posada en servei de tots i cadascun dels compromisos i obligacions que són
necessaris en el servei.



Identificació de les 4 fases del pla amb els seus objectius per cada una d’elles i
els processos que en formen part.



Identificació de les reunions de treball i seguiment periodificades.



Pla d’acollida als treballadors amb descripció de dues accions a realitzar en els
primers 7 dies des de l’inici de la prestació del servei.



Aportació d’un cronograma del pla d’implantació identificant timmings i
responsables i especificant una avaluació del pla en els 30 dies post-posada en
marxa.

La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.

5.1.B. Factibilitat de la resposta en el termini proposat. Puntuació màxima 3 punts.
Ferrovial en la seva oferta no sols assumeix el compromís d’inici del servei en un mes,
que és el demanat en el plec tècnic, si no que a demès el justifica descrivint un pla
d’accions per assolir el termini plantejat amb un cronograma detallat, identificant les
diferents àrees de l’empresa implicades en el procés d’implantació.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.
La puntuació obtinguda en aquest apartat (5.1. PLA D’IMPLEMENTACIÓ) és de 6
punts.

5.2. PLA OPERATIU: Puntuació màxima 18 punts.
Es valorarà l’estructura del servei, les activitats previstes i els procediments de relació
amb el SEM per cada activitat sol·licitada, diferenciant els següent subapartats:
5.2.A. Eines i procediments emprats per a l’elaboració, distribució i control de la
documentació operativa. Puntuació màxima 3 punts.
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Ferrovial a la seva oferta presenta una plataforma de gestió que, entre altres, identifica la
possibilitat de posar a l’abast dels professionals tota la documentació operativa
necessària pel bon funcionament del servei. Dóna accessos a la mateixa segons els
perfils, tasques i funcions a desenvolupar. Descriu també l’actualització de la mateixa
enumerant les diferents fases i accions del procés, identificant els responsables de cada
una de les accions. A destacar també la metodologia de distribució de la documentació
que també queda reflectida de forma detallada. És important la descripció que fan en
relació amb el control de la documentació incorporada a l’aplicatiu i la possibilitat que el
professional pugui comunicar dubtes on line de la mateixa.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.

5.2.B. Estratègia i disseny organitzatiu pel desenvolupament del servei. Puntuació
màxima 3 punts.
Ferrovial a la seva oferta identifica 4 àrees estratègiques en les que focalitzen objectiu i
accions: formació, qualitat, relació amb el SEM i estabilitat laboral.
Realitzen una acurada descripció del servei, identificant les diferents tipologies i fases del
mateix, amb una descripció extensa de l’operativa per cada un dels perfils dels
professionals i de tasques identificats en el centre coordinador, aportant la relació de
cada una d’elles.
Presenta l’organigrama de l’empresa en detall definint disponibilitat de cada un dels
membres, compromís d’assistència a les reunions pactades, identificant funcions,
capacitats i coneixements de cada un dels responsables operatius del servei.
Detalla l’organització del servei pel que fa a:
-

Calendari laboral,

-

Dimensionament de les tres sales de coordinació, tenint en compte que les hores
de cobertura dels descansos PVD són responsabilitat de l’empresa adjudicatària.

-

Plantilla: vacances, permisos, distribució de la jornada, sistema de planificació
rotativa.

-

Redimensionament en funció de les variacions de l’activitat, així com un protocol
d’increment d’activitat puntual amb personal localitzable.

-

Organització de la borsa de treball.

La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.

6 de juny de 2018

Pàgina 3 de 13

5.2.C. Circuit d’interlocució entre l’empresa proveïdora i SEM. Puntuació màxima 2 punts.
Ferrovial a la seva oferta fa una proposta d’interlocució que inclou des de l’alta direcció
fins als coordinadors operatius, identificant disponibilitat, responsabilitats, canals de
comunicació i funcions. En aquest subapartat el licitador incorpora també la relació de
professionals que integren l’estructura d’staff corporativa, identificant el compromís també
de la seva participació en les reunions que es determini des de SEM. El licitador identifica
a la seva oferta diferents tipus de reunions segons contingut, descrivint qui participaria a
les mateixes, la seva freqüència i els informes relacionats amb les temàtiques a tractar.
Aporta un model d’acta de reunions. Incorpora el compromís d’assistir a qualsevol reunió
no programada i identifica circuits de comunicació diària amb SEM segons la gravetat de
la temàtica a tractar.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 2 punts.

5.2.D. Descripció de la metodologia utilitzada per optimitzar el càlcul de dimensionament
ajustat a la demanda. Puntuació màxima 3 punts.
Ferrovial a la seva oferta fa una proposta en la qual identifica les diferents variables a
tenir en compte per optimitzar el dimensionament, tals com anàlisi històric d’activitat,
distribució intersetmanal i diària de les trucades, evolució comparativa de l’activitat de
l’any anterior i la dels darrers mesos per identificar tendència, etc. A més a més, el
licitador descriu les diferents metodologies de càlcul, incorporant a les mateixes un
mètode de simulació i iteració. Descriu per cada una de les metodologies els paràmetres
necessaris amb els que treballa i els resultats que obté.
Fa constar un pla d’actuació davant d’increments sobtats de la demanda identificant les
diferents accions consecutives i/o paral·leles a desenvolupar per donar resposta al servei.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.

5.2.E. Accessibilitat i disponibilitat d’estructura de direcció de l’empresa proveïdora.
Puntuació màxima 2 punts.
Ferrovial presenta l’estructura organitzativa en detall, especificant qui són els
responsables del projecte explicitant l’experiència en serveis similars, així com detallant
les seves funcions.
Accessibilitat 24 hores de l’equip de direcció relacionat amb els temes operatius.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 2 punts.
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5.2.F. Gestió de recursos humans en situacions d’absències no previstes. Puntuació
màxima 3 punts.
Ferrovial a la seva oferta identifica els circuits i accions a desenvolupar davant
d’absències no previstes, diferenciant la seva comunicació abans o després de 24 hores.
Refereix com a accions a tenir en compte en aquestes situacions:





La disponibilitat d’ampliació,
La borsa de treball,
La modificació de calendaris i
Les hores extres.

Identifica els canals de comunicació amb els treballadors i especifica la utilització del
sistema de gestió de personal propi de la seva organització. Ferrovial descriu un pla
d’acció basat en personal localitzable, millorant el número de gestors demanat en el plec
per les diferents sales i de la mateixa manera milloren el temps de resposta de resolució
de les incidències de personal.
La valoració es considera com excel·lent
subapartat és de 3 punts.

i la puntuació obtinguda en aquest

5.2.G. Uniformitat: Logística de reparacions i manteniment. Puntuació màxima 2 punts.
Ferrovial a la seva oferta presenta una millora respecte a la licitació, ja que es compromet
a proporcionar més roba de la demanada, aporta un compromís de renovació de la
uniformitat cada 2 anys, presenta el dimensionament d’estoc de reserva de peces de roba
per incidències, també aporta el procediment per reposició de peces de roba en cas
d’incidència i, com a millora, en aquest punt la disponibilitat en 45 dies a partir de la
prestació del servei de tota la uniformitat per a tots els professionals.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 2 punts.
La puntuació total en aquest apartat (5.2. PLA OPERATIU) és de 18 punts.

5.3. PLA DE FORMACIÓ: Puntuació màxima 10 punts.
Es valoraran els següents subapartats:
5.3.A. Eines i espais destinats a ser utilitzats per la formació. Es valorarà les
característiques de l’aula, disposició de PC, material formatiu. Puntuació màxima 2 punts.
Ferrovial a la seva oferta fa una descripció acurada de l’espai destinat a formació,
indicant la seva ubicació, propera tant a la Sala Hospitalet com a la Sala Barcelona,
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accessibilitat a la mateixa, característiques arquitectòniques de l’edifici i específiques de
l’aula, especificant dimensions i material disponible, així com l’equip tecnològic i de suport
informàtic. Identifica 30 posicions equipades destinades a formació, amb tres posicions
addicionals ampliables en cas de necessitat. La disponibilitat de l’espai és de 24 x 365 i
en exclusiva per al SEM. Garanteixen la connectivitat amb el sistema informàtic de SEM
al CECOS. Posen a disposició la utilització del sistema de gestió de la formació propi del
seu aplicatiu.
En aquesta descripció dels espais i material no fan cap referència al possible espai
destinat a la formació per a la Sala de Reus. Per aquest motiu, la puntuació obtinguda no
és la màxima.
La valoració es considera com bona i la puntuació obtinguda en aquest subapartat
és de 1,5 punts.

5.3.B. Descripció de la metodologia de treball a utilitzar per dissenyar i elaborar els plans
de formació. Es valorarà: indicadors de necessitats, mètodes d’identificació de les
mateixes, sistemàtica de definició d’objectius, metodologia de disseny de les diferents
accions formatives i utilització eficient de les mateixes, criteris per la definició del
responsable de formació i equip de formadors dedicats al servei contractat. Puntuació
màxima 4 punts.
Ferrovial presenta un sistema de gestió de la formació pel control de les hores realitzades
i els cursos fets per a cada professional. Inclou un pla de formació inicial i un pla de
formació continuada. Es detalla cada pla, descrivint un procés general distribuït en 5
fases, des de la detecció de les necessitats formatives, elaboració del pla, validació per
SEM, implementació, identificació d’accions correctores i millores
Identifica els responsables del pla de formació: defineix els responsables del pla, així com
l’equip de formació.
Es detalla el pla de formació inicial per professionals de nova incorporació, descrivint les
àrees de continguts que el composen, així com les hores de formació teòrica (95 hores) i
pràctica (45 hores) i simulació (40 hores) del mateix. El pla de formació consta de 180
hores. Descriu el pla de formació per aquells professionals que han de canviar d’activitat
o bé perquè siguin polivalents.
A la formació continuada: detallen el pla de formació amb 30 hores. Estableix una borsa
d’hores de formació continuada reservada per la formació SEM de 50 hores/any per
professional (que es tracta d’una millora amb el que es demana al plec de prescripcions
tècniques).
Inclouen una proposta de formació complementària a l’exigida. Especifiquen mètodes
d’identificació de necessitats formatives com entrevistes i qüestionaris.
Descriu el perfil professional del responsable de formació així com de l’equip de formació
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Malgrat que parla d’indicadors de necessitat, es detecta una barreja de criteris, ja que
d’una banda identifica indicadors tals com l’absentisme o l’índex de rotació per determinar
la necessitat de realitzar nova formació, i d’altra banda identifica com a indicador de
necessitat dels professionals, indicadors de qualitat, com per exemple el numero de
reclamacions, que seria un indicador de dubtosa utilitat per detectar necessitats
formatives.
Per aquest motiu, la puntuació obtinguda per l’empresa no és la màxima.
La valoració es considera com bona i la puntuació obtinguda en aquest subapartat
és de 3 punts.

5.3.C. Valoració de l’acció formativa. Es valorarà la metodologia i criteris emprats per
valorar l’eficàcia de les accions formatives, així com els resultats obtinguts. Puntuació
màxima 4 punts.
Ferrovial basa la valoració de les accions formatives destinades en el grau de satisfacció,
en el nivell d’adquisició de coneixements o aprenentatge i l’aplicació al lloc de treball de la
formació realitzada.
La metodologia per a la valoració de l’acció formativa s’estratifica segons es descriu en el
plec en 5 nivells: definició d’eficàcia de les accions formatives, determinar els criteris a
seguir per la valoració, avaluar les dades recollides dels indicadors, determinar l’eficàcia
amb els resultats de l’avaluació, mesures correctores en funció dels resultats obtinguts.
Tot i que el licitador fa una descripció acurada de la metodologia utilitzada per la
avaluació de la formació, identificant actors, objectius, accions, etcètera, existeix un excés
d’indicadors de valoració subjectiva trobant a faltar una clara identificació d’indicadors que
valorin de manera objectiva l’eficàcia de les accions formatives realitzades, així com els
resultats obtinguts relacionats amb el lloc de treball. Altrament, tot el procés es valora en
clau interna, inclosa l’auditoria externa del pla de formació que es descriu en el plec, no
descrivint avaluadors externs imparcials que determinin tant la qualitat de la formació
proposada com l’avaluació del resultat de la mateixa en els professionals.
La valoració es considera com acceptable i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 2 punts.
La puntuació total en aquest apartat (5.3. PLA DE FORMACIÓ) és de 6,5 punts.

5.4. PLA DE QUALITAT. Aquest apartat té una puntuació màxima de 10 punts.
5.4.A. Criteris de qualitat propis del servei. Es valorarà la introducció d’indicadors de
qualitat en relació al servei que es licita. Puntuació màxima 4 punts.
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Ferrovial proposa de manera addicional als paràmetres del servei, una sèrie d’indicadors
propis de tipus qualitatius i quantitatius, aquests últims relacionats amb l’operativa i amb
l’organització.
Es defineixen un total de 22 indicadors per mesurar la qualitat del servei, 15 de tipus
quantitatiu, 3 de tipus qualitatiu, i 4 paràmetres de servei, definits en el plec de
prescripcions tècniques.
Pel que fa als quantitatius existeix, però, una discrepància en el seu número total atenent
el que s’exposa en les pàgines 297 i 298 de la proposta aportada per Ferrovial.
S’aporta una descripció acurada de cadascun dels indicadors quantitatius mitjançant
fitxes que incorporen els ítems de descripció, mètode càlcul, objectiu, mètode d’extracció,
periodicitat de seguiment i pes específic de l’indicador.
Ferrovial considera que, per tal d’integrar el seu sistema i Pla de Qualitat, és imperatiu
contemplar i afegir indicadors subjectius de les sensacions i experiències dels diferents
grups associats a les funcions assignades a Ferrovial, mitjançant indicadors qualitatius i
seguint la metodologia Likert de qüestionaris i enquestes i les entrevistes personals
estructurades.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 4 punts.

5.4.B. Gestió de les incidències: Es valorarà la disponibilitat d’un registre d’incidències
que permeti tenir la traçabilitat de les mateixes i permeti incorporar accions correctores.
Puntuació màxima 3 punts.
Ferrovial proposa la integració de les incidències en el sistema de gestió Ferrogest al qual
SEM tindrà accés.
Detalla el procés de registre i gestió de les incidències operatives, així com la tipificació
per nivell de gravetat i resolució.
En la seva oferta queda reflectit la utilització del registre d’incidències per a la detecció de
les àrees de millora lligades a cada una d’elles.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.

5.4.C. Descripció de la metodologia de treball a utilitzar pel disseny del pla de qualitat. Es
valorarà: sistemàtica de definició d’objectius i indicadors, metodologia d’identificació
d’incidències, metodologia per la definició de les accions correctores. Puntuació màxima
3 punts.
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Ferrovial, també en aquest punt, proposa la integració de les incidències en el sistema de
gestió Ferrogest al qual SEM tindrà accés i que permetrà a tots els professionals de
l’empresa l’accés al mateix.
Identifiquen els diferents apartats del pla de qualitat, fent referència en cada un d’ells a la
metodologia a treballar per dissenyar-los: manual del sistema de qualitat que ha de
permetre l’accessibilitat de la política de qualitat per part dels professionals, sistemàtica
de definició d’objectius i indicadors on queda clar l’indicador, la seva metodologia de
càlcul i el seu objectiu de compliment, la metodologia d’identificació d’incidències que se
suporta amb l’estructura operativa de les sales i la metodologia per la definició de les
accions correctores per la que utilitzaran la metodologia anomenada metodologia 8D – 8
disciplines per la resolució de problemes.
Així mateix, Ferrovial, especifica en la seva oferta la seva política de qualitat, medi
ambient i energia.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.

La puntuació total en aquest apartat (5.4. PLA DE QUALITAT) és de 10 punts.

5.5. VALOR AFEGIT: Puntuació màxima 5 punts.
5.5.A. Mesures per fomentar l’estabilitat laboral del personal adscrit al servei. Es valorarà
a raó d’un punt per mesura que suposi de manera efectiva l’estabilitat laboral del
personal. Puntuació màxima 2 punts.
Ferrovial posa a disposició dels professionals el seu programa de suport psicològic al
professional d’un Centre Coordinador d’Urgències Sanitàries, amb el que volen incidir en
la cura de la salut dels seus professionals.
Una segona acció seria la publicació del calendari laboral amb major antelació que la
prevista en el Conveni Col·lectiu d’aplicació.
La tercera intervenció seria la posada en funcionament d’un sistema de planificació de
quadrant de torns de treball basat en sistema rotatiu fix de 4 setmanes de cadència, amb
gaudiment de lliurança alterna de caps de setmana.
La linealització dels dies laborables mensualment.
Aquestes tres últimes accions milloren la planificació i conciliació de la vida familiar dels
professionals.
De la mateixa manera, proposa la creació d’un espai de debat i una bústia de
suggeriments i queixes, la creació d’un sistema de personal localitzable retribuït, d’un
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programa d’atracció i retenció del talent i promoció professional, plans de conciliació de
vida laboral i organització de jornades, pla d’igualtat de tracte i protocol de prevenció
d’assetjament.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 2 punts.

5.5.B. Pla Operatiu per activació de situació extraordinària, ja sigui per situació interna de
SEM (caiguda tecnològica, etc.) o per situació d’emergència general (Incident de
Múltiples Víctimes, etc.). Es valorarà la presentació d’una proposta de pla operatiu que
reculli com a mínim els aspectes descrits i el seu grau de concreció i factibilitat. Puntuació
màxima 3 punts.
Ferrovial posa a disposició de SEM una sala de contingència amb 33 punts de treball
plenament operatius, perfectament equipat i especifica el possible pla de contingència a
desenvolupar davant d’una situació extraordinària, identificant les diferents fases del
mateix i les accions a desenvolupar.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.
La puntuació total en aquest apartat (5.5. VALOR AFEGIT) és de 5 punts.

5.6 MILLORA DE LES CONDICIONS SALARIALS: Puntuació màxima 6 punts
Els licitadors hauran de detallar de forma específica les millores salarials en relació a
gestors, coordinadors i supervisors.
5.6.A Per la proposta consistent en millorar les condicions salarials dels gestors per tal de
garantir estabilitat laboral. Tenint en compte la subrogació i la informació que sobre la
mateixa consta a la present licitació es valoraran les propostes que tinguin com a objectiu
equiparar les condicions retributives dels gestors. Puntuació màxima 3 punts
Quant a l’oferta presentada, a l’apartat 6.1.1 B Definició es dóna el mateix tracte, tant al
gestor de demanda com al de recursos respecte al plus d’emergència, fent un escalat
proporcional a les hores de treball setmanal. A l’apartat 6.1.1 C. Col·lectiu d’aplicació
quan es fa referència al gestor de demanda es parla de gestor de demanda de primer
nivell quedant aclarit, a requeriment de SEM, que l’oferta presentada per l’empresa
Ferrovial Servicios, S.A., garanteix l’aplicació del plus d’emergència a tots els gestors de
demanda 061 CatSalut Respon que prestin el servei, tal i com estan descrits
funcionalment en la clàusula 4.1 del Plec de Prescripcions Tècniques.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 3 punts.
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5.6.B. Per la proposta consistent en millorar les condicions salarials dels coordinadors per
tal de garantir l’estabilitat laboral. Es valoraran les millores de les condicions salarials que
comportin l’estabilitat dels coordinadors durant tota la vida del contracte. Es tindrà
especialment en compte la relació entre la millora salarial proposada i l’objectiu de
garantir l’estabilitat laboral. Puntuació màxima 1,5 punts
En l’oferta de Ferrovial, a l’apartat 6.2.1 B. Definició es dóna el mateix tracte tant al
coordinador de demanda com el de recursos respecte del plus d’emergència, fent un
escalat proporcional a les hores de treball setmanal. A l’apartat 6.2.1 C. Col·lectiu
d’aplicació quan es fa referència al coordinador de demanda es parla de coordinador de
demanda de primer nivell quedant aclarit, a requeriment de SEM, que l’oferta presentada
per l’empresa Ferrovial Servicios, S.A., garanteix l’aplicació del plus d’emergència a tots
els coordinadors de demanda 061 CatSalut Respon que prestin el servei, tal i com estan
descrits funcionalment en la clàusula 4.3 del Plec de Prescripcions Tècniques.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 1,5 punts.

5.6.C. Per la proposta consistent en millorar les condicions salarials dels supervisors per
tal de garantir estabilitat laboral. Es valoraran les millores de les condicions salarials que
comportin l’estabilitat dels supervisors durant tota la vida del contracte. Es tindrà
especialment en compte la relació entre la millora salarial proposada i l’objectiu de
garantir l’estabilitat laboral. Puntuació màxima 1,5 punts
Aquest apartat compleix amb els requeriments del plec.
La valoració es considera com excel·lent i la puntuació obtinguda en aquest
subapartat és de 1,5 punts.
La puntuació total en aquest apartat (5.6. MILLORA DE LES CONDICIONS
SALARIALS) és de 6 punts.

La puntuació total a l’apartat A VALORACIÓ CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI
DE VALOR ha obtingut la puntuació de 51,5 punts.
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6. QUADRE RESUM DE LES PUNTUACIONS:
VALORACIÓ LICITACIÓ EXPEDIENT 2017‐000242

FERROVIAL

A) CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR
La valoració de les ofertes tindrà en compte aspectes en la forma d’oferir el servei. La
puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim, de CINQUANTA (50) punts. La
puntuació es distribuirà segons s’indica a continuació:

Fins a
55 punts Puntuació
obtinguda

PLA IMPLEMENTACIÓ

Fins a
6 punts
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de SIS (6) punts
Metodologia d’implementació per donar compliment a la posada en marxa del servei, en
un temps màxim de 30 dies a partir de la formalització del contracte: es valoraran els
següents aspectes
Metodologia proposada. Es valorarà el seu grau de concreció en relació amb les
3
diferents parts o etapes del procés de posada en marxa i la seva organització
3
Factibilitat de la resposta en el termini proposat

PLA OPERATIU

Fins a
18 punts
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DIVUIT (18) punts.
Es valorarà l'estructura del servei, les activitats previstes i els procediments de relació
amb el SEM per cada activitat sol·licitada, diferenciant:
Eines i procediments emprats per a l’elaboració, distribució i control de la
3
documentació operativa
3
Estratègia i disseny organitzatiu pel desenvolupament del servei

6 punts

3
3
18 punts

3
3

Circuit d’interlocució entre l’empresa proveïdora i SEM
Descripció de la metodologia utilitzada per optimitzar el càlcul de dimensionament
ajustat a la demanda

2
3

3

Accessibilitat i disponibilitat d’estructura de direcció de l’empresa proveïdora

2

2

Gestió de recursos humans en situacions d’absències no previstes.

3

3

Uniformitat: logística de reparacions i manteniment

2

2

Fins a
10 punts

6,5 punts

2

1,5

4

3

PLA DE FORMACIÓ
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts.
Eines i espais destinats a ser utilitzats per la formació. És
característiques de l'aula, disposició de PC, material formatiu.

valorarà: les

Descripció de la metodologia de treball a utilitzar per dissenyar i elaborar els plans de
formació. Es valorarà: indicadors de necessitats, mètodes d'identificació de les
mateixes, sistemàtica de definició d'objectius, metodologia de disseny de les diferents
accions formatives i utilització eficient de les mateixes, criteris per a la definició del
responsable de formació i equip de formadors dedicats al servei contractat.
Valoració de l'acció formativa. Es valorarà lal metodologia i criteris emprats per
valorar l'eficàcia de les accions formatives, així com els resultats obtinguts.

2

4

2

Fins a
10 punts

10 punts

4

4

Gestió de les incidències. Es valorarà: La disponibilitat d'un registre d'incidències que
permeti tenir la traçabilitat de les mateixes i permeti incorporar les accions correctores.

3

3

Descripció de la metodologia de treball a utilitzar pel disseny del pla de qualitat. Es
valorarà: sistemàtica de definició d'objectius i indicadors, metodologia d'identificació
d'incidències, metodologia per la definició de les accions correctores.

3

3

Fins a
5 punts

5 punts

Mesures per fomentar l'estabilitat laboral del l personal adscrit al servei. Es valorarà a
raó d'un punt per mesura que suposi de manera efectiva l'estabilitat laboral del personal.

2

2

Pla Operatiu per activació de situació extraordinària", ja sigui per situació interna de
SEM (caiguda tecnològica, etc.) o per situació d'emergència general (Incident de
Múltiples Víctimes, etc. ). Es valorarà la presentació d'una proposta de pla operatiu que
reculli com a mínim els aspectes descrits i el seu grau de concreció I factibilitat.

3

3

PLA DE QUALITAT
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts.
Criteris de qualitat propis del servei. Es valorarà la introducció d'indicadors de qualitat
en relació al servei que es licita.

VALOR AFEGIT
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de CINC (5) punts.

MILLORA DE LES CONDICIONS SALARIALS

Fins a
6 punts
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de SIS (6) punts.
Els licitadors hauran de detallar de forma específica les millores salaries en relació a
gestors, coordinadors I supervisors.
Per la proposta consistent en millorar les condicions salarials dels gestors per tal de
garantir l'estabilitat laboral Tenint en compte la subrogació i la informació que sobre la
3
mateixa consta a la present licitació es valoraran les propostes que tinguin com a
objectiu equiparar les condicions retributives dels gestors
Per la proposta consistent en millorar les condicions salarials dels coordinadors per tal
de garantir l'estabilitat laboral. Es valoraran les millores de les condicions salarials que
1,5
comportin l'estabilitat dels coordinadors durant tota la vida del contracte. Es tindrà
especialment en compte la relació entre la millora salarial proposada i l'objectiu de
garantir l'estabilitat laboral.
Per la proposta consistent en millorar les condicions salarials dels supervisors per tal
de garantir l'estabilitat laboral. Es valoraran les millores de les condicions salarials que
1,5
comportin l'estabilitat dels supervisors durant tota la vida del contracte. Es tindrà
especialment en compte la relació entre la millora salarial proposada i l'objectiu de
garantir l'estabilitat laboral.

PUNTUACIÓ TOTAL

6 punts

3

1,5

1,5

51,5 PUNTS
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AUTORS INFORME DE VALORACIÓ

Aquest informe ha estat elaborat en base a la valoració dels criteris susceptibles de judici
de valor definits en l’expedient de contractació del servei de del servei d’atenció i gestió
de la demanda assignat al Centre Coordinador Sanitari del Sistema d’Emergències
Mèdiques (expedient 2017-000242)

Jaume Masclans Bertolin

Antonio Carballo Almeida

Xavier Escalada Roig

L’Hospitalet de Llobregat, 6 de juny de 2018
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