INFORME D’AVALUACIÓ D’OFERTES TÈCNIQUES
Procediment obert 11/2021
1. Objecte del servei
Aquest informe té per objectiu analitzar i valorar les ofertes tècniques presentades en el
PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A REALITZAR EL
TREBALL DE CAMP DE L’ENQUESTA LIFESTYLE HABITS SURVEY BARCELONA – SCOREwater.eu
(LHS-SCOREwater), 2021.

2. Criteris de valoració de les ofertes tècniques
Les ofertes tècniques seran valorades amb els següents criteris, d’acord amb el que estableix el
plec de clàusules administratives particulars:
CRITERIS

PUNTS

Equip de treball

10

Aplicació CATI-CAWI i sistemes interns de procés de les
dades

5

Selecció i formació dels/les entrevistadors/es

4

Metodologia de treball

25

Propostes de millora

5

Preu ofert

51

TOTAL

100

Organigrama i dimensió equip
Equip direcció
Equip de coordinació, supervisió i comandament intermedi
Equip d’enquestadors, codificadors, retrucades, reciclatge de negatives,
atenció telefònica i altres especialitats

Aspectes generals
Supervisió i control intern

Equip de reciclatge de negatives,
Altres millores

3
1
2
4

20
5

2
3

1

3. Ofertes rebudes i acceptades
Les ofertes rebudes i acceptades en la sessió d’obertura de pliques de data 29/04/2021 són:
1. Fieldwork-Mdk, SL

4. Qualificacions del sobre B
4.1. Fieldwork-Mdk
4.1.1. Equip de treball
La proposta incorpora un equip de treball de 21 persones amb perfils i tasques ben
especificades. Concretament, 1 perfil de direcció; 1 coordinador, 2 supervisors; 15
entrevistadors, 1 codificador i 1 responsable informàtic.
En general, perfils amb formació poc especialitzada en estudis d'àmbit social.
a) Organigrama i dimensió equip
Equip ben dimensionat. Tasques poc definides de tot l’equip. No presenta organigrama.
1 punt
b) Equip direcció
Tasques i dedicació poc definides de la direcció (1 persona), en cada fase de l’operació.
S’inclou una explicació del currículum.
0,5 punts
c) Equip de coordinació, supervisió i comandament intermedi
Tasques i dedicació poc definides. 1 coordinador i 2 supervisors de camp. S’inclou
currículum.
1 punt
d) Equip d’enquestadors, codificadors, retrucades, reciclatge de negatives, atenció telefònica
i altres especialitats
No detalla els noms dels enquestadors, idiomes, experiència,... només diu que seran com a
mínim 15.
No contempla un equip atenció al telèfon gratuït, ni l’equip de reciclatge de negatives, ni
l’equip de retrucades.
Inclou la seva dedicació % i les hores diàries per enquestador, però no de la resta de l’equip
d’aquest apartat.
1 punt
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4.1.2. Aplicació CATI i sistemes interns de procés de les dades
S’inclou una breu explicació del programa a utilitzar: Gandia Integra Tesi, concretament:
“Fieldwork-Mdk disposa internament d’una plataforma CATI amb software Gandia Integra amb
les següents característiques:
• Gandia Integra: software dissenyat de manera exclusiva per portar a terme enquestes.
• Enquestes multicanal (telefòniques, presencials, internet, ...).
• Controls de qualitat en el disseny de l’enquesta (salts, filtres, control de quotes,
missatges/alertes, ...).
• Disposar de l’enquesta programada amb els idiomes que es necessitin.
• Panell de control amb dades (duració de l’enquesta, índex d’eficiència de l’enquestador,
telèfons rebutjats, ...).
• Marcació automàtica i predictiva.
• Gravació amb Mp3 de totes les converses, relacionant-les als contactes de la base de dades.
• Accés online pel client amb la possibilitat de veure informe de camp, principals resultats, escolta
d’àudios, ...
• A l’inici de l’entrevista, s’informarà i obtindrà el consentiment de les persones interessades, per
tal de poder enregistrar l’enquesta telefònica, i s’inclourà a la gravació la informació facilitada i
el consentiment atorgat”
No descriu altres recursos tecnològics i/o materials necessaris per a realitzar els treballs
(equipaments, software, bases de dades, etc..)
No informa dels llocs de treball disponibles CATI a les seves oficines del carrer Diputació, 237 ,
3er 2ª -08007 de Barcelona. Tanmateix, aclareix que actualment estan adaptats per fer
teletreball i que una part de l’equip d’entrevistadors faran teletreball, tot i que no detalla amb
quines condicions tècniques i materials disposaran.
En relació als sistemes interns de procés de dades, no especifica la gestió del fitxer de dades i la
gestió d’inconsistències.
Esmenta l’accés en línia per part de l’IERMB.
6-8 trucades abans de considerar una persona il·localitzable.
2 punts
4.1.3. Selecció i formació dels/les entrevistadors/res
El procés de formació de Fieldwork-Mdk s’estructura amb les següents fases, que es porten a
terme al llarg del matí del dia d’inici del treball de camp (4-5 hores) amb l’objectiu de garantir la
qualitat del treball de camp:
1) Formació inicial.
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• Explicació de les motivacions i objectius de portar a terme el projecte.
• Tipus de persones a les que es trucarà.
• Revisió del qüestionari pregunta per pregunta (redacció, tipus de resposta, ..).
• Simulació de l’enquesta i roleplay entre els enquestadors supervisat pels tècnics.
2) Proba pilot (30 entrevistes).
• En tots els estudis es portar a terme una proba pilot inicial amb casos reals per validar que tot
és correcte i resoldre possibles dubtes entre els enquestadors.
• De l'anàlisi de la base de dades de la proba pilot que es porta a terme, es delimiten, en el cas
que sigui necessari, aspectes susceptibles de millora en la recollida da dades i en la formulació
de les preguntes.
3) Sessió de revisió.
• En aquesta sessió amb els enquestadors, posterior a la proba pilot, es posen en comú les
casuístiques aparegudes així com possibles aspectes de millora sorgits de la supervisió de les
enquestes del pilot.
• Igualment durant aquest procés es possible que puguin aparèixer alguns aspectes de millora
en la definició de l’enquesta, que en tot cas seran comunicats als responsables del IERMB per
validar i aprovar, en el seu cas, la implementació de les mateixes.
No especifica com selecciona els enquestadors i enquestadores. Ni la formació inicial abans de
la formació específica d'aquest projecte.
No especifica com es farà la formació, si presencial o en línia.
No especifica com preservarà l’estabilitat de l’equip en un 60%.
La proposta no detalla els noms dels enquestadors, experiència i llengües en que poden realitzar
enquestes, ni la seva experiència en temes de salut i ambientals.
No especifica cap aspecte del Manual de formació, ni tan sols es contempla a la proposta.
1 punt
4.1.4. Metodologia de treball
a) Aspectes generals
Programa de treball justificat, poc detallat en alguns aspectes, i coherent.
ACCIONS PRÈVIES
1. Reunió inicial
2. Revisió qüestionari
3. Lliurament del llistat de seccions censals
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4. Depuració del llistat lliurat per part del IERMB i preparació de La BBDD de telèfons
5. Contractació línia 900
6. Programació del qüestionar al sistema CATI
7. Traducció Castella del qüestionari
8. Programació CATI
9. Formació
10.Prova Pilot
TREBALL DE CAMP
1. Realització de les entrevistes telefòniques
2. Seguiment Treball de Camp
CONTROLS DE QUALITAT
1. Supervisió
2. Gestió Retrucades
3. Teletreball
4. Altres Controls i Millores
CODIFICACIO
1. Preparació
INFORMES ENTREGUES /EQUIP DE TREBALL
1. Informes i entregues
2. Equip de Treball
S’incorpora una explicació sintètica de les tasques a realitzar en l’estudi, per fases, i proposa
un calendari molt bàsic d’execució de les mateixes.
Programació del qüestionari a la plataforma CATI INTEGRA.
Els tècnics de Fieldwork-Mdk realitzaran la programació del qüestionari a la plataforma
CATI que es disposa a nivell intern, tenint en compte els criteris d’eficiència i el compliment
estricte dels aspectes delimitats en la elaboració del mateix. La programació es farà en
català i castellà.
Posteriorment a la programació es durà a terme un procés de validació, fent enquestes en
mode test per comprovar que tots els filtres, salts, textos, opcions de resposta, ... són
correctes.
Finalment, mitjançant accés online a la plataforma, els responsables del IERMB podran
validar la programació i aportar els comentaris que considerin oportuns per a la millora de
la mateixa.
ACCIONS PRÈVIES: REVISIÓ DEL QÜESTIONARI
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Amb base en la proposta de qüestionari portada a terme pels tècnics del IERMB es realitzarà
una reunió de treball entre els tècnics de ambdues parts per revisar el mateix i delimitar
aspectes susceptibles de millora( si això es possible) .
Posteriorment els tècnics de Fieldwork-Mdk enviaran el qüestionari revisat perquè els
responsables del IERMB el validin previ a la seva programació en el sistema CATI.
Les característiques bàsiques del qüestionari han de complir amb els següents objectius:
• Bàsic i simple, preguntes clares que ajudin en el moment de fer el treball de camp i en la
interpretació de resultats
• Duració màxima de 15 minuts
• Amb preguntes tancades i obertes, per poder quantificar ratis i aportar valor addicional
mitjançant aspectes qualitatius
• Mantenir certs indicadors respecte estudis anterior per veure l’evolució dels resultats(si
això es possible)
• Delimitat en català i castellà per adaptar-se al idioma del enquestat.
ACCIONS PRÈVIES: LLIURAMENT DE SECCIONS CENSALS
El IERMB lliurarà a Fieldwork-Mdk el llistat de 40 seccions censals amb els carrers i
numeració (trams de carrer) que estan inclosos a cada secció censal.
El llistat es lliurarà en format Excel o text separat en columnes o similar .
Fieldwork-Mdk procedirà a la revisió dels carrers i trams de carrers de les seccions censals.
ACCIONS PRÈVIES: CREACIO BBDD TELEFONS
Fieldwork-Mdk dura a terme la cerca de telèfons fixes i/o mòbils que corresponguin a les
adreces incloses a les seccions censals.
Per el compliment de la normativa vigent en protecció de dades, aquesta tasca es
contractarà amb una empresa especialitzada que garanteix el compliment de la legislació
vigent.
En tot cas , la proporció de telèfons mòbils no serà inferior al 10-15% del total de la BBDD.
Proba pilot (30 entrevistes)
• En tots els estudis es portar a terme una proba pilot inicial amb casos reals per validar
que tot és correcte i resoldre possibles dubtes entre els enquestadors
• De l'anàlisi de la base de dades de la proba pilot que es porta a terme, es delimiten, en el
cas que sigui necessari, aspectes susceptibles de millora en la recollida da dades i en la
formulació de les preguntes
3) Sessió de revisió
• En aquesta sessió amb els enquestadors, posterior a la proba pilot, es posen en comú les
casuístiques aparegudes així com possibles aspectes de millora sorgits de la supervisió de
les enquestes del pilot
• Igualment durant aquest procés es possible que puguin aparèixer alguns aspectes de
millora en la definició de l’enquesta, que en tot cas seran comunicats als responsables del
IERMB per validar i aprovar, en el seu cas, la implementació de les mateixes
Realització de les trucades i entrevistes
• Planificació i seguiment de l’equip de treball (enquestadores/s)
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L'equip d'enquestadors /res estarà dimensionat seguint les indicacions del IERMB amb un
mínim de 15 persones i es repartiran les trucades /hores de treball segons les indicacions
del IERMB en trams horaris i en tot cas dintre d'aquests paràmetres :
• De dilluns a dissabte de 9:30 A 22 HORES seguint aquests trams horaris:
- matí (de 9:30 a 12:59)
- migdia (de 13:00 a 15:59)
- tarda (de 16:00 a 18:59)
- vespre (de 19:00 a 21:59).
Proposta de repartiment d’hores de realització d’enquestes:
• 4 persones de 9,30 a 18,30 hores
• 11 persones de 13 a 22 hores
Estimació de rendiment/hora mig: 1,5 enquestes/hora
Estimació diària de producció: 15*8*1,5= 180 enquestes /dia (aproximadament)
Sobre la prova pilot, no s’especifica com es distribuirà la mostra, ni els enquestadors que la
faran, ni la seva formació, ni si es lliuraran bases de dades o informes.
Al llarg de la proposta es recull allò establert en el plec tècnic respecte de facilitar la
supervisió i control extern. Proposa el funcionament de tots els mecanismes de
transparència i coordinació per garantir una interlocució permanent sobre les tasques
desenvolupades que permeti la correcta execució de les mateixes. Aquests mecanismes són
els següents: entrega diària del fitxer de dades del dia anterior, facilitació d’un accés per al
seguiment online en temps real del treball de camp, entrega d’un informe diari sobre el
treball de camp, entrega d’un informe final sobre el treball de camp.
Es dona accés online a la plataforma CATI i es proposa compartir fitxers a través del núvol.
No detalla cap espai dimensionat per a dues persones per a l’equip de control i supervisió
extern de l’IERMB, amb tot l’equipament ofimàtic necessari per a portar a terme les tasques
de supervisió i control previstes.
10 punts
b) Supervisió i control intern
CONTROLS DE QUALITAT: SUPERVISIÓ
L’equip de supervisors estarà format com a mínim per dues persones. (1 torn mati+ 1 torn
tarda nit).
Supervisió In Situ
Es farà de forma diària fins la finalització del treball de camp. Monitorització complerta de
l'entrevista des de la presentació fins el comiat.
Supervisió de gravacions
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Es fa a partir de l'eina del CATI per aquesta finalitat. S'escolta la gravació i es segueixen les
pantalles del qüestionari .
Es supervisaran amb la suma les dues metodologies(In Situ/ gravacions) entre un 10% i un
20% del total de cada enquestador/a.
Supervisió primer dia de treball :
Es re contactaran via una segona trucada telefònica un mínim del 40% de les entrevistes de
cada entrevistador del primer dia de treball. No queda clar que es vol aconseguir si tenim
les gravacions.
Aquestes retrucades es podran fer dintre dels set dies hàbils posteriors a la realització i un
cop la BBDD hagi estat depurada per part del IERMB.
Informes de supervisió:
Totes les entrevistes supervisades (in situ/gravacions) es documentaran amb un informe de
supervisió. Aquest informe inclourà totes les variables supervisades , data d’enquesta i de
supervisió, codi d’enquestador, id enquesta ,id contacte, i resultat de la supervisió. També
inclourà la valoració de la presentació i comiat així com el to general de l’entrevista
Gestió e Identificació de les retrucades:
Qualsevol retrucada per es faci per esmenar alguna resposta o per el motiu que sigui es farà
amb un nou estudi creat expressament per aquest fi de manera que recollirà la informació
pertinent i quedarà enregistrada amb mp3 i estarà relacionada de manera inequívoca amb
l'enquesta original a partir de un id únic. .
Aquestes retrucades no formaran part de les enquestes supervisades.
TELETREBALL
Amb l’arribada de la COVID, Fieldwork-Mdk ha establert mesures preventives per evitar
possibles contagis massius. La principal mesura ha estat implementar el teletreball. Durant
alguns mesos tota la plantilla a treballat nomes de forma remota i actualment l'empresa fa
rotacions del seu personal de manera que una part fa treball presencial i un altre fa
teletreball.
Respecte a la supervisió i control , el teletreball no suposa cap afectació ni limitació. Els
enquestadors en teletreball , es connecten a la xarxa de l'empresa mitjançant una VPN . Un
cop connectats a la VPN , els sistema de control i escoltes funcionen exactament igual que
si estiguessin al despatx. Per tant , tant el equip de supervisors de Fieldwork-Mdk ., com el
propi client, podem efectuar els mateixos controls de qualitat als enquestadors en
teletreball i als enquestadors presencials
Realització de les trucades i entrevistes
A Fieldwork-Mdk es delimita un seguiment a tots els treballs de camp per a garantir la
qualitat del mateix que consisteix en diferents accions:
• In-situ: es porten a terme controls, seguiments, des de sala annexa, d’es d’on s’escolta
l’entrevista i es visualitza la pantalla de l’entrevistador de manera que no sols es pot validar
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el compliment estricta en la realització de l’enquesta sinó que també es pot veure si es
recull de manera correcta la informació.
• Igualment es complementa el primer sistema de supervisió mitjançant l’escolta de les
gravacions de les entrevistes realitzades i control de la informació recollida a la base de
dades.
• Es porta a terme un 30% de supervisió per a cada enquestador que s’augmenta fins al
100% en el cas que es detectin incidències recurrents o mala praxis en algun enquestador
en concret.
• En el cas que sigui necessari, per garantir la qualitat del treball, les enquestes que no
superin els controls de supervisió es revisaran fent retrucades als entrevistats i validant la
informació recollida o ampliació de la mateixa.
CODIFICACIO
La persona responsable del procés de codificació començarà a elaborar els manual de codis
. Inicialment s’analitzaran les primeres 100-150 respostes, creant el llibre de codis, que es
compartirà i validarà amb els responsables tècnics del projecte. Per a que la codificació
s'adeqüi als objectius establerts, i en el cas que el llistat de codis resulti massa ampli, es farà
una segona etapa per agrupar els que es considerin necessaris.
El literals originals sempre estaran disponibles per la comprovació de la correcta codificació.
Tota la codificació serà comprovada per un segon tècnic abans de donar la per finalitzada.
El procés de codificació s'anirà fent a mida que avanci el treball de camp.
Amb les respostes de les variables semiobertes (altres) s'efectuaran controls de les
respostes obtingudes per analitzar si es necessari ampliar la llista de codis previstos.
4 punts
4.1.5. Propostes de millora
a) Equip reciclatge de negatives
- Proposa i concreta un equip de reciclatge de negatives però no concreta de quantes
persones, ni els seus perfils.
0,5 punts
b) Altres
En aquest apartat s’ha valorat exclusivament aquelles millores que no s’han valorat
anteriorment, ni aquelles propostes de millora que s’ha considerat que no aportaven un
valor afegit específic al projecte.
No s’ha valorat cap millora de les proposades
0 punts
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5. Resum de la valoració de les ofertes tècniques
PUNTS

Fieldwork-Mdk

10

3,5

3

1

1

0,5

2

1

4

1

Aplicació CATI i sistemes interns de
procés de les dades

5

2

Selecció i formació dels/les
entrevistadors/es

4

1

Metodologia de treball
Aspectes generals
Supervisió i control intern

25

14,0

20

10

5

4

Propostes de millora
Equip de reciclatge de negatives
Altres

5

0,5

2

0,5

3

0

TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE B

49

21

Equip Treball
Organigrama i dimensió
Equip de direcció
Equip de coordinació i supervisió
Equip d'enquestació i especialistes

La proposta tècnica presentada per l’empresa Fieldwork no arriba a cobrir els supòsits tècnics
mínims que l’IERMB ha d’assegurar per garantir la correcció d’una operació estadística del
resultat de la qual depèn una recerca europea d’alt nivell. En tot cas, atès que una de les raons
d’aquesta puntuació tan baixa és la falta de concreció de la proposta, s’ha decidit sol·licitar
informació addicional a l’empresa licitadora per tal de detallar una sèrie d’aspectes relacionats
amb el desenvolupament de les tasques a realitzar objecte de la licitació de l’IERMB:
PROCEDIMENT OBERT CONTRACTE NÚM. 11/2021.
La informació sol·licitada, la resposta de Fieldwork i la seva valoració tècnica es detalla a
continuació:
- El plec de condicions tècniques indica que “L’empresa adjudicatària ha de comptar amb una
base de dades pròpia i actualitzada d’adreces (carrer i número) i de telèfons de contacte fixes i
telèfons mòbils”. La proposta presentada per Fieldwork recull que no disposa de cap base de
dades pròpia i que aquesta tasca la subcontractarà a una empresa externa de qual no facilita
més informació addicional tot i haver estat requerida explícitament.
- A la demanda d’informació sobre Quines variables contindrà la base de dades de telèfons de
les seccions censals i adreces demanades, la seva resposta resulta parcial. Indica que inclou les
bàsiques: adreça, codi postal i ciutat. És a dir, no aporta informació addicional a la que nosaltres
els hi facilitem.
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- Sobre el Calendari de treball per fer aquestes tasques. 5-7 DIES laborables. Aquest calendari
seria plausible dintre de la planificació prevista.
- Sobre l’Origen de les bases de dades. La resposta: fonts públiques, APP i banners no aporta
informació rellevant, ja que no concreta quin és l’origen.
- Sobre el Número de telèfons fixes i mòbils de que disposa als barris del Carmel, el Poblenou i a
Sant Gervasi – Galvany, aquesta informació no ha estat facilitada per Fieldwork.
- En relació a l’explicació més detallada de la dedicació per fases (tasques i persones), la
informació aportada no detalla la dedicació i la distribució de les tasques entre el personal
adscrit i presenta les següents inconsistències: el coordinador del projecte participa a la
formació i al “camp”, en canvi la resta de fases de l’estudi queden sense coordinació. El
codificador tradueix el qüestionari al castellà però no està previst que codifiqui les variables
durant el treball de camp. Els enquestadors/res no està previst que participin a la formació.
- Sobre el Currículum vitae i nom de les persones que conformen l’equip atenció al telèfon gratuït,
aquesta informació no ha estat facilitada per Fieldwork.
- Sobre L’equip de reciclatge de negatives, i l’equip de retrucades, aquesta informació no ha estat
facilitada per Fieldwork.
- Sobre Nom dels enquestadors, experiència i llengües en que poden realitzar enquestes, i la seva
experiència en temes de salut i ambientals, aquesta informació no ha estat facilitada per
Fieldwork. La taula que presenta no aporta cap informació justificativa.
- Sobre la Descripció de l’equip i les característiques dels recursos tecnològics i/o materials
necessaris per a realitzar els treballs a l’oficina i virtualment (equipaments, software, bases de
dades, etc…). Descriu l’equip i característiques del servidor i el software. No aporta informació
sobre la resta de l’equip necessari per portar a terme l’objecte de la licitació, ni sobre les bases
de dades.
- Sobre l’Equip del personal de l’IERMB que realitza supervisió i control, tan sols esmenta que
tindran 2 taules d’escriptori, i 2 portàtils sense especificar model ni característiques tècniques,
si detalla el software. No descriu cap altre equip a banda del portàtil, com ara telèfon,
impressores, etc..
L’avaluació de la informació addicional confirma que la proposta tècnica realitzada per Fieldwork
per a la realització del treball de camp de l’enquesta LIFESTYLE HABITS SURVEY BARCELONA –
SCOREwater.eu (LHS-SCOREwater), la qual ha obtingut 21 dels 49 punts possibles o que es poden
atorgar al projecte tècnic, presenta una manca important de concreció tècnica i greus
discrepàncies en aspectes rellevants.
La proposta tècnica, així com la informació addicional presentada, no garanteix la correcta
execució del projecte tal i com està plantejat al plec de condicions tècniques particulars del
present procediment.
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