Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Secretaria de Política Lingüística

Valoració dels criteris subjectes a un judici de valor (sobre B) de la licitació per a la
contractació del servei de recollida, processament i anàlisi de dades de l’Ofercat 2022, a les
ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
Exp. CU-2022-323
S’han presentat a la licitació les empreses següents:
-

GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL
Catchment Advertising Marketig and Research, SCP
Aplica Investigació Social, SL
Opinòmetre, SL
Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución de mercados y
Ventas, SA
Fieldwork-Mdk, SL
GfK EMER AD HOC RESEARCH, SL

Les empreses han estat admeses atès que les seves propostes s’ajusten a les especificacions del
plec de prescripcions tècniques i administratives que regeixen l’expedient.
De conformitat amb els criteris establerts, es valoren els criteris subjectes a un judici de valor.
Aquesta valoració es fonamenta en les consideracions següents:

CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
MILLORES A LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES: FINS A UN MÀXIM DE 50 PUNTS
Es valoraran específicament els següents punts:
1. Qualitat de la proposta tècnica (39 punts)
Detall en la descripció de les tasques que es duran a terme en les diverses fases del projecte:


Preparació de treball de camp: Es valorarà fins a un màxim de 8 punts la descripció de
la fase prèvia, tant pel que fa a al plantejament, l’organització i la formació prèvia a les
persones que faran el treball de camp.



Execució, coordinació del treball de camp: Es valorarà fins a un màxim de 15 punts la
descripció de:
- L’execució i coordinació del treball de camp, tenint en compte el desplegament a les
ciutats, el nombre de persones destinades a cada ciutat, el temps dedicat i la tramesa
de la informació.(5 punts).
- La formació i la qualitat dels recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp. Es valorarà la capacitat i experiència en treballs de camp similars
del personal que prestarà el servei (10 punts)
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Processament de les dades: Es valorarà fins a un màxim de 8 punts les propostes de
processament de les dades.



Tipus d’informe de resultats que es realitzarà: Es valorarà fins a un màxim de 8 punts
en base al detall i el tipus de representació gràfica que es proposin per a l’informe.

Aplica

Opinòmetre

DYM

Fieldwork

GfK

8

6

5

6

2

2

4

GESOP

Catchment

En la taula que hi ha continuació es detallen els aspectes de la valoració i la puntuació de
cadascuna de les ofertes presentades. A continuació es realitza s’explicita la valoració que s’ha
considerat per a puntuar cada oferta.

Preparació de treball de camp (8)

13

11

9

14

13

10

9

Processament de les dades (8)

8

7

5

6

2

2

2

Tipus d’informe de resultats que es realitzarà (8)

8

3

7

2

2

1

1

37

27

26

28

19

15

16

Execució i coordinació del treball de camp (15)

Total proposta tècnica

Per a la valoració a banda dels aspectes generals que es sol·liciten en les prescripcions
tècniques s’han tingut en compte els aspectes següents:

GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL


Preparació de treball de camp:
És la proposta més detallada i rica, raó per la qual se li atorga la màxima puntuació (8 punts):
- Disseny del programari per fer les observacions en tauleta i opció en paper.
- Millores en el recull de la informació: geolocalització, enregistrament automàtic (àudios),
fotografies de totes les observacions.
- Enrregistrament previ de les dades d’edicions anteriors
- Nova pregunta per recollir l’adreça web.
- Traducció qüestionari i argumentari castellà.
- Formació específica del projecte (1,30h).
- Manual d’instruccions molt detallat (document viu).
- Prova pilot: 30 observacions en dues rutes que no són mostra que inclouen també observació
del web. Entrega d’informe de la prova pilot amb propostes de millora, si s’escau.



Execució i coordinació del treball de camp:
Bona explicació de l’execució i coordinació del treball de camp. Raó per la qual se li atorguen 4
punts:
- Rotació dels observadors a ciutats diferents (cada ciutat feta per 4 persones).
- 15,6 min per observació.
- 5 setmanes de TC (1 setmana menys que als plecs).
- Tramesa: seguiment diari amb incidències.
- Horari comercial i flexibilitat.
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Formació, qualitat i experiència de recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp:
Aporta equips de coordinació, supervisió i treball de camp amb un nombre òptim i formació i
experiència. Se li atorguen 9 punts:
- Equip de coordinació i supervisió: 5 persones.
- Treball de camp: 12 observadors més 3 de reserva. La meitat amb estudis superiors.
- Plantilla paritària.
- Experiència en establiments comercials, recollida per observació i enquestes de llengua



Processament de les dades:
Se li atorga la puntuació màxima de 8 punts per màxima identificació (àudios i fotografies) i la
comparativa amb edicions anteriors dels registres:
- Depuració 100% dels casos. Indicadors consistència.
- Geolocalització, àudios i fotografies amb identificació de cada observació.
- Comparativa amb edicions anteriors.



Tipus d’informe de resultats que es realitzarà:
Se li atorguen 8 punts
- Informe global, per municipi, per districte i 3 informes de segment.
- Mapificació.
- Proposta de representació gràfica amb visualització de dades (Power BI).
- Exemples amb fotografies.
- Conclusions i recomanacions.

Catchment Advertising Marketig and Research, SCP


Preparació de treball de camp:
La proposta és poc clara en alguns punts, raó per la qual se li atorguen 6 punts:
- Disseny programari per a fer les observacions en tauleta. No hi ha opció d’edició en paper en
cas de problemes tècnics. Mostra gràfica del disseny.
- Millores en el recull de la informació (geolocalització, enregistrament automàtic (àudios),
fotografies de totes les observacions).
- Formació genèrica però l’específica del projecte no es detalla.
- Manual d’enquestador genèric (manual d’entrevistes presencials) però no per al projecte
Ofercat.



Execució i coordinació del treball de camp:
Bona explicació de l’execució i coordinació del treball de camp. Raó per la qual se li atorguen 5
punts:
- 2 observadors per ciutat i distinció entre rutes de centres, comercials, grans superfícies i mercat
(2 observadors específics). Cada ciutat feta per 2 o 3 persones.
- 23 min per observació.
- No clarifica el calendari.
- Tramesa: seguiment diari de l’evolució del treball de camp i informe setmanal i resum
d’incidències.
- Horari comercial.



Formació, qualitat i experiència de recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp:
No especifica de forma clara els equips de coordinació i supervisió. Nombre baix de persones en
l’equip de treball de camp. Se li atorguen 6 punts:
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Coordinació i supervisió: no especifica el nombre.
Treball de camp: 10-12 observadors. Mínim amb formació secundària.
Experiència en establiments comercials, recollida per observació i enquestes de llengua.

Processament de les dades:
Se li atorga la puntuació de 7 punts per la identificació (àudios i fotografies) de registres:
- Procediments de depuració i confecció de resultats (BBDD primària) Depuració i Supervisió
BBDD Definitiva.
- Geolocalització, àudios i fotografies amb identificació de cada observació.
- Específica comparativa amb edicions anteriors però no detalla el tipus.



Tipus d’informe de resultats que es realitzarà:
La proposta de presentació de resultats planteja una visualització de dades poc exportable i
comparativament amb altres propostes no ofereix millores. Se li atorguen 3 punts:
- Informe global i per municipi.
- Proposta de representació gràfica amb visualització de dades però allotjat al seu servidor.

Aplica Investigació Social, SL


Preparació de treball de camp:
No es troba entre les propostes més destacades pel fet que no es detallen aspectes que són
novetat en aquesta edició de l’Ofercat i en canvi es fa referència a qüestions d’anteriors edicions
que no concorden amb l’edició 2022. No obstant això, se’n valoren els aspectes positius amb 5
punts:
- Disseny del programari per fer les observacions en tauleta i opció en paper.
- Millores en el recull de la informació: geolocalització i nova pregunta per recollir l’adreça web.
Fotografia només en cas de dubte.
- Enrregistrament previ de les dades d’edicions anteriors.
- Formació específica del projecte (12h) amb simulacions de visites.
- Manual d’instruccions molt detallat (document viu).
- Prova pilot: una ruta a un municipi diferent que no forma part de la mostra.



Execució i coordinació del treball de camp:
Bona explicació de l’execució i coordinació del treball de camp. Se li atorguen 4 punts:
- 1 observador per ciutat i equip de camp resident a la zona. Observadors reserva.
- 25 min per observació.
- 6 setmanes de TC. Jornada de recuperació (ruta addicional).
- Tramesa: seguiment diari. Recull d’incidències detectades i la seva resolució.
- Horari comercial i flexibilitat.
- Telèfon de contacte i correu electrònic per comerços.



Formació, qualitat i experiència de recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp:
Nombre baix de persones en l’equip de treball de camp. Se li atorguen 5 punts:
- Coordinació i supervisió: 2 persones.
- Treball de camp: 10 observadors. Mínim amb formació secundària.
- Experiència en recollida CAPI i estudis de llengua.



Processament de les dades:
Se li atorguen 5 punts
- Control de coherència, consistència i fiabilitat de les dades
- Geolocalització amb identificació de cada observació.
- Comparativa amb edicions anteriors.
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Tipus d’informe de resultats que es realitzarà:
Proposta innovadora en la visualització de dades. Se li atorguen 7 punts:
- Informe global i per municipi.
- Mapificació.
- Proposta de representació gràfica amb visualització de dades (Power BI).

Opinòmetre, SL


Preparació de treball de camp:
No es troba entre les propostes més destacades, tot i que se’n valoren els aspectes positius amb 6
punts:
- Disseny del programari per fer les observacions en tauleta i opció en paper. Mostra gràfica del
disseny.
- Millores en el recull de la informació: geolocalització, enregistrament automàtic (àudios) i nova
pregunta per recollir l’adreça web. Fotografia en cas de dubte.
- Enrregistrament previ de les dades d’edicions anteriors.
- Proposa de recollida de dades de l’any de creació de l’establiment en intervals.
- Formació específica del projecte (4h). Teòrica i pràctica.
- Manual d’instruccions molt detallat (document viu).



Execució i coordinació del treball de camp:
Bona explicació de l’execució i coordinació del treball de camp. Raó per la qual se li atorguen 4
punts:
- Equip Barcelona (1 per districte) i 2 observadors per resta de ciutat. Cada ciutat feta per 2 i
cada districte per 1 persona.
- 2 jornades laborals per fer una ruta completa.
- 5 setmanes de TC.
- Tramesa: seguiment diari.
- Horari comercial.
- Telèfon de contacte per comerços.



Formació, qualitat i experiència de recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp:
És la proposta que aporta més valor afegit, raó per la qual se li atorguen 10 punts:
- Coordinació i supervisió: 6 persones.
- Treball de camp: 18 observadors. Mínim amb formació secundària.
- Incorporació perspectiva de gènere.
- Experiència en establiments comercials, recollida per observació i enquestes de llengua.



Processament de les dades:
Se li atorguen 6 punts
- Depuració automàtica.
- Geolocalització i àudio amb identificació de cada observació.
- Comparativa amb edicions anteriors.



Tipus d’informe de resultats que es realitzarà:
No hi ha propostes noves. Se li atorguen 2 punts:
- Informe global i per municipi. Barcelona per districte.
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Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución de
mercados y Ventas, SA


Preparació de treball de camp:
Proposta de mínims d’acord amb les prescripcions, raó per la qual se li atorguen 2 punts
- Disseny del programari per fer les observacions en tauleta i no hi ha opció en paper.
- Formació específica del projecte (2h).
- Manual d’instruccions detallat (document viu).
- Prova pilot: 5 observacions no incloses a la mostra.



Execució i coordinació del treball de camp:
Bona explicació de l’execució i coordinació del treball de camp. Raó per la qual se li atorguen 5
punts:
- Cada ciutat/districte feta per 3 observadors diferents.
- 2 jornada per ruta.
- No especifica el calendari.
- Tramesa: seguiment diari de l’evolució del treball de camp i informe setmanal amb incidències.
- Horari comercial i flexibilitat.



Formació, qualitat i experiència de recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp:
Aporta equips de coordinació, supervisió i treball de camp amb un nombre òptim. Se li atorguen 8
punts:
- Coordinació i supervisió: 5 persones.
- Treball de camp: 14 observadors més 3 de reserva. Mínim amb formació secundària i
experiència en 3 treballs presencials.
- Experiència en treballs de camp presencials i estudis de llengua.



Processament de les dades:
Se li atorga la puntuació de 2 punts:
- Depuració automàtica.
- Comparativa amb edicions anteriors (no detallat).



Tipus d’informe de resultats que es realitzarà:
No hi ha propostes noves. Se li atorguen 2 punts:
- Informe global i per municipi.
- Detall gràfics d’informes Ofercat.

Fieldwork-Mdk, SL


Preparació de treball de camp:
Proposta de mínims d’acord amb les prescripcions, raó per la qual se li atorguen 2 punts
- Disseny del programari per fer les observacions en tauleta i no hi ha opció en paper.
- Formació específica del projecte (6-8h).
- Manual d’instruccions (brífing escrit).
- Prova pilot: rutes que no són mostra. Sessió de revisió amb enquestadors.



Execució i coordinació del treball de camp:
Se li atorguen 3 punts:
- Es realitzarà primer Barcelona. Repartiment de les rutes per criteris geogràfics.
- 20 observacions per dia de treball.
- 5 setmanes de TC i una per resolució d’incidències.
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Tramesa: seguiment diari.
Horari comercial i flexibilitat.

Formació, qualitat i experiència de recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp:
Aporta equips de coordinació, supervisió i treball de camp amb un nombre correcte. Se li atorguen 7
punts:
- Coordinació i supervisió: 4-5 persones.
- Treball de camp: 15-20 observadors. Mínim amb formació secundària.
- No s’especifica l’experiència en treballs de camp similars.



Processament de les dades:
Se li atorga la puntuació de 2 punts:
- Control de consistència.
- En el pla de tabulació poc especificat.



Tipus d’informe de resultats que es realitzarà:
Se li atorguen 1 punt:
- Informe global i per municipi.

GfK EMER AD HOC RESEARCH, SL


Preparació de treball de camp:
Proposta poc clara i poc adaptada al projecte, raó per la qual se li atorguen 4 punts:
- Disseny del programari per fer les observacions en telèfon mòbils i no hi ha opció en paper.
- Millores en el recull de la informació: geolocalització. Fotografies en cas de dubte.
- Introducció dades cens comercial.
- Formació específica del projecte molt ben detallada (3h).
- Manual d’instruccions molt detallat (document viu).
- Prova pilot: 20 entrevistes presencials. Queda poc clar en què consistirà, no s’indica les
observacions a la prova pilot.



Execució i coordinació del treball de camp:
Se li atorguen 2 punts:
- Cada ciutat feta per 1 observador.
- 20 min per observació (3 observacions per hora).
- 6 setmanes de TC.
- Tramesa: seguiment diari.
- Horari comercial i flexibilitat.



Formació, qualitat i experiència de recursos humans que es disposarà per a la realització
del treball de camp:
Aporta equips de coordinació, supervisió i treball de camp amb un nombre correcte. Se li atorguen 7
punts:
- Coordinació i supervisió: 5 persones.
- Treball de camp: 13 observadors més 5 suplents. Mínim amb formació secundària i amb 3 anys
d’experiència.
- No s’especifica l’experiència en treballs de camp similars.



Processament de les dades:
Se li atorguen 2 punts:
- Depuració automàtica. Control de qualitat.
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En el pla de tabulació poc especificat.

Tipus d’informe de resultats que es realitzarà:
Se li atorguen 1 punt:
- Informe global i per municipi.

2. Aportacions en el control del treball de camp (6 punts)
Es valoraran aquells aspectes que complementin i millorin la forma de seguiment i control del
treball de camp que s’ha descrit a les prescripcions tècniques.

5

6

5

GfK

Opinòmetre

6

Fieldwork

Aplica

5

DYM

Catchment

Aportacions en el control
del treball de camp (6 punts)

GESOP

En la taula que hi ha continuació es detallen els aspectes de la valoració i la puntuació de
cadascuna de les ofertes presentades. A continuació es realitza s’explicita la valoració que s’ha
considerat per a puntuar cada oferta.

4

4

Per a la valoració a banda dels aspectes generals que es sol·liciten en les prescripcions
tècniques s’han tingut en compte els aspectes següents:

GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL:


Millores en el control de treball de camp:
Bona proposta. Se li atorguen 5 punts.
- Supervisió remota i diària. Quadre de comandament.
- Informe de camp final detallat amb recomanacions.
- Supervisió 20% dels àudios i els que no en tenen supervisió fotografia i trucades al 20%.
- Supervisió extra in-situ per garantir la selecció dels establiments comercials.

Catchment Advertising Marketig and Research, SCP


Millores en el control de treball de camp:
La proposta aporta valor afegit i un grau alt de control i supervisió del treball de camp, raó per la
qual se li atorguen 6 punts.
- Supervisió remota i diària. Quadre de comandament.
- Revisió de la geolocalització i fotografies (100%).
- Supervisió presencial mínim 10% de les observacions.

Aplica Investigació Social, SL


Millores en el control de treball de camp:
Bona proposta. Se li atorguen 5 punts.
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Supervisió remota i diària.
Informe de camp final.
Verificació de la informació a través de fonts secundàries (street view)
Revisió amb contacte telefònic a una submostra per confirmar la visita.
Revisió diària presencial d’una submostra realitzada el dia anterior.

Opinòmetre, SL


Millores en el control de treball de camp:
La proposta aporta valor afegit i un grau alt de control i supervisió del treball de camp, raó per la
qual se li atorguen 6 punts.
- Supervisió remota i diària.
- Informe de camp final detallat amb recomanacions.
- Supervisió 30% dels àudios i els que no en tenen supervisió fotografia i trucades al 20%.
- Supervisió in-situ: 15% de cada ruta.

Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución de
mercados y Ventas, SA


Millores en el control de treball de camp:
Bona proposta. Se li atorguen 5 punts.
- Supervisió remota i diària.
- Informe de camp final amb recomanacions.
- Supervisió 50% de rutes sense detallar com.
- Supervisió in-situ: 5 establiments a l’atzar de cada ruta (només retolació).

Fieldwork-Mdk, SL


Millores en el control de treball de camp:
Se li atorguen 4 punts.
- Supervisió remota i diària.
- Repetició 100% observacions de la 1a ruta (35% del total).
- Control de camp: amb geolocalització i enregistrament (àudios).

GfK EMER AD HOC RESEARCH, SL


Millores en el control de treball de camp:
 Se li atorguen 4 punts.
- Supervisió remota i diària.
- Supervisió 20% telefònica.
- Supervisió fotografies i geolocalització.
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Valoració total de les propostes

Opinòmetre

DYM

Fieldwork

GfK

2. MILLORES
ADDICIONALS
(6 punts)

b) Execució i
coordinació del
treball de camp

Aplica

1. QUALITAT
DE LA
PROPOSTA
TÈCNICA
(39 punts)

Catchment

a) Preparació
de treball de
camp

Punts

GESOP

La valoració total dels criteris subjectes a un judici de valor de les sis propostes és la següent:

Fins a 8

8

6

5

6

2

2

4

Fins a
15

13

11

9

14

13

10

9

8

7

5

6

2

2

2

8

3

7

2

2

1

1

5

6

5

6

5

4

4

42

33

31

34

24

19

20

c)
Processament
Fins a 8
de les dades
d) Tipus
d’informe de
Fins a 8
resultats que es
realitzarà
Millores en el
control del
Fins a 6
treball de camp
Total

45

El cap del Servei
d’Informació, Difusió i Estudis

Vist i plau
La subdirectora general
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