QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DEL SERVEI
DE:
- SERVEIS D’ELABORACIÓ I DISSENY D’UNA DESCRIPCIÓ DE
LLOCS DE TREBALL, AIXÍ COM D’UN MANUAL DE VALORACIÓ I
GESTIÓ DE LLOCS DE LA FUNDACIÓ TICSALUT -PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT-

EXPEDIENT: 89 – 2020

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
A1. Descripció de la prestació: serveis d’elaboració i disseny d’una Descripció de Llocs de
Treball, així com d’un Manual de valoració i gestió de llocs de la Fundació Ticsalut.
A2. Lots: No
Atesa la naturalesa del contracte no procedeix la divisió en lots del seu objecte, atès que
concorren els següents motius vàlids: l’execució independent de les diferents prestacions
compreses en l’objecte del contracte impossibilitaria la seva correcta execució des d’un punt
de vista tècnic. En efecte, per a que s’obtingui un resultat adequat, és imprescindible que
aquell qui realitzi l’anàlisi de la situació existent a la Fundació sigui qui també elabori la
Descripció de Llocs de Treball i el Manual de valoració, ja que els esmentats documents han
de basar-se, precisament, en la informació obtinguda en l’esmentat anàlisi previ; allò
exposat es podria veure impossibilitat per la divisió en lots del contracte i la seva execució
per una pluralitat de contractistes diferents.
Es consideren tasques crítiques tant l’elaboració de la Descripció de Llocs de Treball com del
Manual de valoració i gestió dels llocs, ja que han de basar-se en l’anàlisi de la situació
existent realitzat per la pròpia empresa adjudicatària. Per aquest motiu, hauran de ser
executats directament per l’empresa adjudicatària i, en conseqüència, no els podrà
contractar externament.
A3. Necessitats administratives a satisfer: La Fundació Ticsalut es troba en un moment de
transformació i creixement, havent-se definit en el 2019 un Pla Estratègic, en constant
evolució, que implicarà canvis en algunes unitats organitzatives i desenvolupament d’altres.
En aquest context, resulta necessari clarificar les funcions corresponents a cada lloc de
treball i elaborar processos i polítiques bàsiques de gestió de persones, a fi i efecte de
millorar l’eficàcia i l’eficiència de l’organització, aconseguir l’optimització dels recursos
humans i permetre una gestió àgil i eficaç dels mateixos.
La naturalesa, contingut i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat es detallen i concreten als Plecs de Prescripcions tècniques (“PPT”).
A4. Codi CPV:
-

79414000-9

Serveis de consultoria en gestió de recursos humans

A5. Òrgan de contractació: Director de la Fundació

B. Dades econòmiques
B1. Determinació del Preu
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A tant alçat
La determinació del preu del contracte s’ha realitzat a partir de l’informe tècnic de
justificació del pressupost de licitació i del valor estimat del contracte, de data 9 d’octubre
de 2020.
B2. Valor estimat del contracte (VEC)
El valor estimat del contracte és de 20.202,83, IVA exclòs.
La determinació del VEC s’ha realitzat a partir de l’informe tècnic de justificació del
pressupost de licitació i del valor estimat del contracte, de data 9 d’octubre de 2020. Com
s’indica a l’esmentat informe, el VEC s’ha calculat emprant la metodologia del mètode
indirecte, estimant les hores necessàries per el desenvolupament del servei i estimant els
costos associats que s’hi derivarien en base a ratis sectorials.
Per a calcular el VEC no s’ha inclòs cap import destinat a modificacions contractuals.
B3. Pressupost base de licitació
El Pressupost base de licitació és el següent:
Concepte
Servei
Impost (IVA 21%)
Pressupost base de licitació

Import (€)
20.202,83
4.242,59
24.445,42

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’art. 100 LCSP i concordants.
Desglossament de costos estimats en que es descompon el pressupost base de licitació:
Concepte
Costos Directes1
- Despesa de Personal i materials
Costos Indirectes2
- Despeses generals d’estructura
- Benefici industrial
- TOTAL DE COSTOS (directes +
indirectes). Pressupost net.
IVA
1

Import (€)
12.665,15
6.048,73
1.488,95
20.202,83
4.242,59

Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa
2
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos
Indirectes de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals
(CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers. Benefici Industrial.
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Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

24.445,42

Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de contractació.
D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a
homes i dones d’equivalent perfil professional.
B4. Revisió de Preus: No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària: a despesa derivada d’aquesta contractació de 24.445,42 €, IVA
inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària D/2270013/4190 – Treballs
tècnics, del vigent pressupost de la Fundació TICSalut.
C2. Expedient d’abast plurianual: No
El termini d’execució del contracte comprèn l’exercici pressupostari 2020. S’autoritza la
despesa d’acord amb el següent detall:
2020 –24.445,42 € import amb IVA
Import de licitació:

Import sense IVA 20.202,83 €
Import IVA 4.242,59 €
Import total 24.445,42 €

C3. Font de finançament: propis

D. Termini de Durada del Contracte
D.1- Termini: La vigència del present contracte s’estendrà des de l’endemà de la seva
formalització fins a, com a màxim, el 31 de desembre de 2020.
D.2.- Pròrrogues: No.

E. Variants.
E1. Elements: No
E2. Condicions: No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació: Ordinari
F2. Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, servei, no subjecte a regulació
harmonitzada.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: Si
F3. Termini de presentació d’ofertes: 15 dies, a comptar des del dia següent al de la
publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.
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G. Solvència i classificació empresarial
G1. Solvència econòmica i financera
-

Criteri: volum anual de negocis del licitador en l’àmbit al que es refereix el contracte.


Mínim requerit: el volum del millor exercici dins dels tres darrers disponibles (en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació d’ofertes) ha de ser d’un import igual o superior a 30.000,00 €.



Forma d’acreditació: declaració responsable del licitador, o bé inscripció en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

G2. Solvència tècnica o professional:
-

Criteri: Títols acadèmics i professionals dels tècnics encarregats de l’execució del
contracte


Mínim requerit i forma d’acreditació
- Un (1) consultor que reuneixi les següents característiques:
1. Experiència professional mínima de cinc (5) anys en l’àmbit de
la consultoria de recursos humans.
2. Execució, en els darrers cinc (5) anys, de tres (3) contractes
d’objecte igual o similar al del present contracte per a entitats
del sector públic amb una plantilla mínima de 30 places.
Es consideren entitats del sector públic aquelles esmentades a
l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Forma d’acreditació: el requisit referit a l’apartat 1 s’acreditarà a través
del currículum vitae del consultor. El requisit referit a l’apartat 2
s’acreditarà a través de declaració responsable del licitador, a la que
caldrà adjuntar els documents que es trobin en el seu poder que
acreditin la realització dels contractes recollits en la mateixa.

G3. (NA) La solvència anterior es podrà substituir per la classificació empresarial següent:
No
G4. Exigència de capacitació tècnica o habilitació professional: No
Elements: NA
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G5. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
gestió mediambiental: NA
G6. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Si
Elements: El/la contractista ha d’adscriure els mitjans personals descrits a l’apartat 5 del
Plec de prescripcions tècniques.
Característiques aplicables:
L’obligació de destinar o adscriure els mitjans personals obligatoris amb les característiques
establertes als plecs tindrà la consideració d’obligació contractual essencial del contracte.
Les empreses licitadores han de declarar el seu compliment en la declaració responsable, a
completar segons el model de l’Annex 2. Únicament l’empresa proposada com a
adjudicatària haurà d’acreditar el seu compliment en el moment que sigui requerida per
l’òrgan competent, sens perjudici de l’establert a l’apartat G.2 per a la solvència tècnica. No
obstant això, l’òrgan de contractació pot requerir a tots els licitadors aquesta acreditació
en qualsevol moment del procediment previ a la proposta d’adjudicació, d’acord amb
l’article 140.3 de la LCSP.

H. Criteris d’adjudicació
a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (55 PUNTS)
a.1. Oferta econòmica (0 a 27 punts):
S’atorgaran 27 punts a la licitadora que presenti el preu més baix en relació amb la
prestació de servei continuat i quota fixa. La resta de licitadors obtindran una
puntuació segons la fórmula següent:

El valor de ponderació en aquest cas serà de 1,27. En efecte, s’associa el valor de
ponderació al pes específic del criteri preu que, en aquesta licitació i, com s’ha
exposat, suposa el 27% de la puntuació total.
a.2. Experiència del consultor a adscriure (0 a 28 punts)
Es valorarà l’experiència del consultor que s’ofereix adscriure, addicional a la
solvència mínima exigida, en l’execució, en els darrers cinc (5) anys, de contractes

6

d’objecte igual o similar al del present contracte per a entitats del sector públic amb
una plantilla mínima de 30 places.
S’atorgaran 4 punts per a cada contracte addicional a la solvència mínima exigida,
amb un màxim de 28 punts.
Únicament seran puntuables les experiències que es trobin degudament
acreditades. A aquest respecte, caldrà adjuntar al model de l’Annex 3 (model
d’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament) els documents en
poder de licitador que acreditin la realització de les experiències invocades.

b) CRITERIS D’AVALUACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (45 PUNTS) repartits de
la següent forma:
b.1) Pla de Treball i Metodologia: 0 a 45 punts
Es valorarà la qualitat del Pla de Treball i Metodologia presentat pel licitador, tenint
en compte, al respecte, els següents aspectes:
-

-

-

Que el Pla de Treball i Metodologia es presenti d’una forma entenedora
i detallada: fins a 15 punts.
El valor tècnic, tenint en compte, en concret, que les mesures i
propostes suposin una millora efectiva en l’eficàcia i eficiència de la
Fundació i una optimització de la gestió dels seus recursos humans: fins
a 10 punts.
L’ampliació dels treballs mínims descrits a l’apartat 3 del PPT que la
Fundació consideri convenients i adequats pel desenvolupament del
projecte, sense suposar cost addicional per a la Fundació: fins a 10
punts.
Els nivells d’eficiència del mètode de treball conjunt entre la Fundació i
el seu personal i l’adjudicatària: fins a 10 punts.

En cada subcriteri, s’atorgarà la major puntuació a aquella proposta que millor
s’ajusti als subcriteris de valoració exposats. La resta de propostes es valoraran
proporcionalment.
NOTA: La inclusió en el sobre A) de documentació que s’hagi d’incloure en el sobre B)
comportarà l’exclusió quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir
coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva
abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.

Criteris de desempat:
Clàusula 13.3 del PCAP

I. Millores a l’execució del contracte
No
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J. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Es consideraran anormals les ofertes econòmiques quan:


L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.

Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%
s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris de
valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cadascuna de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquestes paràmetres, es considerarà que una oferta és anormal, quan la
puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de valor estigui per damunt
del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que al mateix temps, la seva oferta
econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques
presentades.

K. Documentació a presentar per les empreses licitadores
1) Documentació relativa al compliment de requisits previs
Declaració responsable, segons el model que s’acompanya com a Annex 1.
2) Compromís d’adscripció de mitjans
Compromís d’adscripció de mitjans, segons el model que s’acompanya com Annex 2.

Sobre A

3) Proposta tècnica a valorar d’acord als criteris subjectes a judici de valor
Els licitadors hauran de presentar un Pla de Treball i Metodologia, en el que indiquin
de forma detallada el conjunt d’activitats proposades per a la correcta execució dels
treballs objecte del contracte, i en el que es reflecteixin, com a mínim, els aspectes
següents:
•

•
•
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Etapes o fases seqüencials que es portaran a terme amb previsió cronològica
(havent de respectar, en tot cas, el termini màxim d’execució del contracte
previst a l’apartat 6 del PPT).
Per cadascuna de les etapes o fases del procés, quina metodologia
s’utilitzarà.
Implicació del personal del licitador i del personal de la Fundació en
cadascuna d’aquestes etapes.

En el Pla de Treball i Metodologia no es podrà identificar amb nom i cognoms el
consultor que es proposa adscriure, ni es podrà fer referència a la seva experiència,
atès que es tracta d’un criteri avaluable de forma automàtica la informació del qual
ha d’incloure’s en el sobre B.
LA INCLUSIÓ EN EL SOBRE A DE L’OFERTA ECONÒMICA, AIXÍ COM DE QUALSEVOL
INFORMACIÓ DE L’OFERTA DE CARÀCTER RELLEVANT AVALUABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA, I QUE PER TANT S’HA D’INCLOURE EN EL SOBRE B, COMPORTARÀ
L’EXCLUSIÓ DE L’EMPRESA LICITADORA, QUAN ES VULNERI EL SECRET DE LES
OFERTES O EL DEURE DE NO TENIR CONEIXEMENT DEL CONTINGUT DE LA
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA ABANS DE LA
RELATIVA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA.
******Especificitats aplicables a les unions d’empresaris:
En el cas d’empresaris que vulguin concórrer a la licitació integrats en una unió
temporal, cadascun d’ells haurà de presentar en el sobre A una declaració
responsable separada, segons model de l’Annex 1. Addicionalment, hauran de
presentar en el sobre A compromís de constituir-se formalment en unió temporal en
cas de resultar adjudicataris del contracte, segons model que s’acompanya entre la
documentació de la licitació.

Sobre B

El Sobre B ha de contenir la informació sobre la oferta econòmica i els altres criteris
avaluables de forma automàtica, d’acord amb el model que s’acompanya com a
Annex 3.

L. Garanties
L1. Garantia provisional: No
L2. Garantia definitiva: Sí
Import: 5% de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs
Forma de constitució: es podrà prestar en alguna de les formes previstes a la clàusula 15.2
del PCAP.
L3. Termini de garantia:
Si.
Termini: Un cop transcorregut el termini d’execució del contracte i a comptar des de la data
d’acceptació total d’aquest, s’estableixen els següents períodes mínims de garantia: 3
mesos des de la finalització de l’execució i de l’acceptació total del contracte.

M. Condicions especials d’execució:
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-

-

Les obligacions sobre la protecció de dades de caràcter personal, en els termes
establerts a l’apartat m) de la clàusula vint-i-vuitena del PCAP i d’acord amb allò
indicat a la clàusula dinovena del mateix.
Obligacions sobre l’ús del català, en els termes de l’apartat d) de la clàusula vint-ivuitena del PCAP.
Les obligacions i compromisos recollits als apartats 1, 2A i 2B de la clàusula trentaunena del PCAP.

N. Obligacions contractuals essencials:
-

-

-

L’obligació de destinar o adscriure els mitjans personals obligatoris amb les
característiques establertes als plecs, de conformitat amb allò indicat a l’apartat G.6
del present Quadre de Característiques.
Les obligacions sobre la protecció de dades de caràcter personal, en els termes
establerts a l’apartat m) de la clàusula vint-i-vuitena del PCAP i d’acord amb allò
indicat a la clàusula dinovena del mateix.
Obligacions sobre l’ús del català, en els termes de l’apartat d) de la clàusula vint-ivuitena del PCAP.
Les obligacions i compromisos recollits als apartats 1, 2A i 2B de la clàusula trentaunena del PCAP.

O. Modificacions previstes: No.
P. Subcontractació: Règim article 215 LCSP. Es consideren tasques crítiques tant l’elaboració
de la Descripció de Llocs de Treball com del Manual de valoració i gestió dels llocs. Per
aquest motiu, hauran de ser executats directament per l’empresa adjudicatària i, en
conseqüència, no els podrà subcontractar externament.
Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o

empreses adjudicatàries: NA
R. Penalitats
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes es podrà acordar la
imposició de les penalitats següents.
L’aplicació de penalitats es podrà produir tant per l’incompliment dels requisits sobre la
prestació del servei establerts a la documentació contractual, com per raons subjectes a la
forma en que es proporciona el servei. En ambdós casos es donarà lloc a faltes de tipus lleu,
greu o molt greu, que es traduiran en una repercussió econòmica, podent arribar a la
possibilitat de rescindir el contracte a criteri de la Fundació.
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1.1 Faltes lleus
a) Manca de col·laboració amb el personal de la Fundació.
b) Incompliment dels requisits d’execució establerts al PPT que no constitueixin falta
greu.
1.2 Faltes greus
a) Incompliment dels requisits d’execució establerts al PPT que no constitueixi falta molt
greu. Específicament, l’incompliment reiterat dels requisits d’execució establerts al PPT
quan tal incompliment provoqui un perjudici greu al desenvolupament del servei.
b) Incórrer en dos (2) faltes lleus durant el període de vigència del contracte. Comeses 2
faltes lleus, es reiniciarà el còmput, podent tornar a aplicar penalització si es torna a
incórrer en 2 faltes lleus consecutives.
c) Substituir el personal tècnic sense coneixement de la Fundació.
d) Tracte inadequat o falta de respecte amb la resta de personal que presta serveis a la
Fundació (propi de la Fundació i/o Tercers).
1.3 Faltes molt greus
a) Incórrer en dos (2) faltes greus durant el període de vigència del contracte. Comeses
2 faltes greus, es reiniciarà el còmput, podent tornar a aplicar penalització si es torna a
incórrer en 2 faltes greus consecutives.
b) Incompliment dels requisits d’execució establerts al PPT que produeixi un perjudici
molt greu a la Fundació, ja sigui per abandonament de la prestació, per execució
negligent o per altres causes.
c) Baixa qualitat contrastada i reiterada en la prestació de qualsevol dels serveis objecte
de la present licitació. Aquí, entre d’altres, s’inclou la reiteració d’incidències per baixa
qualitat demostrada de la prestació de serveis, o la baixa qualitat contrastada del
personal participant en l’equip de treball.
d) Incompliment dels terminis requerits per l’inici de la prestació del servei.
e) Incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral
que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i
en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
1.3 Penalitats aplicables
La Fundació establirà penalitzacions econòmiques d’acord amb l’esquema de faltes que
s’ha detallat anteriorment. D’acord amb això, les penalitats aplicables seran les que
s’indiquen a continuació.
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Falta

Sanció

Lleu

Penalitat econòmica de fins el 3% de l’import executat del
contracte

Greu

Penalitat econòmica de fins el 6% de l’import executat del
contracte

Molt greu

Penalitat econòmica de fins el 10% de l’import executat del
contracte

L’aplicació reiterada de faltes i penalitats, tant per l’incompliment dels requisits
d’execució establerts al PPT, com per raons subjectes a la forma en que es proporciona
el servei, o en cas de negligència per part del personal de l’empresa adjudicatària en el
desenvolupament dels serveis realitzats sota aquesta contractació, o incompliment
reiterat de les clàusules de la mateixa, permetrà a la Fundació resoldre el contracte, amb
la corresponent notificació escrita a l’empresa adjudicatària.

S. Tramitació i pagament de les factures
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar en els terminis i condicions establerts
en la clàusula 26a del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
S1. Els serveis seran facturats, prèvia confirmació de la factura corresponent, degudament
conformada pel Responsable del contracte i de la següent manera:
•

50 % a la finalització, amb el vistiplau de la Fundació, de la fase d’anàlisi de la
situació existent referida a l’apartat 3.1.a) del present PPT.

•

50 % a l’aprovació, per part de la Fundació, de la “Descripció de Llocs de Treball”
i del “Manual de valoració i gestió dels llocs”.

S2. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
 Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions
facturades.
S3. Òrgan encarregat de la validació de les factures: Responsable del Contracte

T. Responsable del contracte:
Responsable de l’àrea de Recursos Humans

U. Mesa de contractació: els membres que composaran la Mesa de contractació és publicaran
oportunament al perfil del contractant de l’entitat.
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