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NÚM. EXPEDIENT: 2020-073 FORMACIÓ GESTORS DE PERSONAL 

 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 

 
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FORMACIÓ I CAPACITACIÓ AMB EINES DE 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL PER A GESTORS DE PERSONAL DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE RECERCA 
(VHIR). 
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Clàusula 1ª. Objecte de la licitació. 
 
La Fundació Hospital Universitari Vall Hebron - Institut de Recerca (VHIR), vol oferir als 

professionals amb treballadors/es al seu càrrec l’oportunitat de poder realitzar formació 

en eines de desenvolupament professional amb l’objectiu de dotar als gestors de 

persones d’eines que s’adaptin tant a les necessitats de l’entitat com dels equips que 

gestionen, contribuint a crear un entorn de treball òptim a través del creixement individual 

i dels equips. Per això vol comptar amb una empresa de formació global en matèria de 

Recursos Humans que ens pugui aportar experiència i professionalitat al projecte des de 

l’organització, l’impartició, la gestió i l’avaluació d’aquesta formació. 

 

Per el que l’objecte del present plec és la prestació de serveis de formació i capacitació 

amb eines de desenvolupament professional per a gestors de personal de la Fundació 

Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

 
 
 
Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació. 
 

En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 

coincideixen. 

 

El pressupost total màxim per aquesta licitació, corresponent a la duració inicial que serà 

(1) d’un any, és de “TRENTA-TRES MIL EUROS” (33.000,00€) . 

 

En concret aquest import es desglosa en els següents 3 blocs:  

 

 BLOC A: Formacions mensuals / bimensuals en grup, destinades a quatre tipus 

de col·lectius. Import total de 24.000€-, dels quals seran repartits com es mostra a 

continuació: 

o 11.000€ es destinaran a Personal d’estructura amb professionals a càrrec 

(2 grups de 10 persones aproximadament).  

o 5.000€ es destinaran a Personal investigador amb professionals a càrrec 

(1 únic grup de 20 persones aproximadament).  

o 5.000€ es destinaran a Personal investigador júnior (1 únic grup de 20 

persones aproximadament).  
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o 3.000€ es destinaran a Personal Directiu (1 únic grup de 15 persones 

aproximadament).  

 

 BLOC B: Sessions de desenvolupament individual destinat a personal VHIR que 

gestioni equips, 6.000€. 

 BLOC C: Organització retreat / teambuilding, 3.000€- 

 
 

El valor estimat per aquesta licitació és de “SETANTA-DOS MIL SIS-CENTS EUROS” 

(72.600’00€). 

 

La docència és una activitat econòmica que es troba exempta d’IVA.   

 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total 33.000,00 euros 

Possibles modificacions 6.600,00 euros 

Possibles pròrrogues 33.000,00 euros 

Total 72.600,00 euros 

 

Import establert per modificacions: 

S’estableix d’acord a l’article 204 de la L9/2017 la possibilitat de modificar el contracte a 

l’alça, i fins a un 20% del pressupost total màxim de licitació donat que sorgeixi la 

possibilitat d’increment de les necessitats inicials, sempre a petició del VHIR. Import que 

serà retribuït a l’empresa de la mateixa manera i sota les mateixes condicions que 

regules el present plec, prèvia presentació per part de l’adjudicatari de la factura. 

 

Clàusula 3. Durada del present contracte. 

 

La prestació d’aquests serveis objecte de la present licitació tindrà una duració inicial de 

dotze (12) mesos per a l’exercici 2021, prorrogables a dotze (12) mesos més per a 

l’exercici 2022. En cas que sigui acordada la pròrroga per part de l’entitat contractant, 

serà obligatòria pel contractista, d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP. 
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Clàusula 4. Característiques tècniques del servei: 
 

L’empresa que en resulti l’adjudicatària ha de comptar amb professionals experts en la 

formació de gestors de persones, és a dir FORMADORS, que per a dur a terme aquest 

servei han de tenir les següents característiques: 

 

- Empresa proveïdora amb experiència en el sector biosanitari: l’empresa 

proveïdora s’ha de dedicar de forma exclusiva als serveis requerits i ha de 

constatar una experiència demostrable en la realització del servei que el VHIR 

vol realitzar. Específicament, aquesta experiència ha de referir-se a empreses 

o entitats del sector biosanitari. 

- Empresa que compti amb formadors / professionals acreditats com a 

psicòlegs: els formadors han de disposar del grau/llicenciatura en psicologia.  

- Empresa amb experiència acreditada en els diferents àmbits de formació 

i desenvolupament professional: els formadors han d’estar capacitats per 

realitzar coachings, formacions grupals i, si s’escau, individuals. Han de tenir 

experiència en organització i desenvolupament de sessions de teambuilding i 

de formació in house. 

- Empresa que treballi el desenvolupament professional des de la 

perspectiva de la gestió per competències. 

- Empresa que disposi de tots els medis, metodologia i tecnologia per a 

realitzar les formacions / sessions indistintament de forma presencial o  

telemàtica, segons les recomanacions sanitàries ocasionades per la 

pandèmia Covid-19 del moment.   

 

 

En quant al SERVEI que l’empresa ha de prestar, és necessari que s’organitzi de forma 

que pugui dur a terme tres tipus d’actuacions: 

 

 BLOC A: Sessions mensuals / bimensuals de formació en eines de lideratge, 

gestió d’equips, motivació, empoderament, entrevistes de feedback, etc.  

A tal efecte, caldrà confeccionar una proposta formativa que contingui tots els 

àmbits d’interès en la gestió i desenvolupament dels professionals del VHIR. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 4 
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 

(VHIR-ULC-FOR-006-vs01) 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035  Barcelona 
Edifici Mediterrània, 2ª planta 

T. 93/489 44 59 
contractacio.publica@vhir.org  /  www.vhir.org 

 

S’estima que es duguin a terme aproximadament i com a màxim, 32 sessions 

durant 2021 (*) 

 1 sessió mensual per al Personal d’estructura (2 grups). 16 

sessions en total. 

 1 sessió mensual o bimensual per al Personal investigador. 6 

sessions en total. 

 1 sessió mensual-bimensual per al Personal investigador júnior. 6 

sessions en total. 

 1 sessió trimestral per a l’equip Directiu. 4 sessions en total. 

 

(*) Cal tenir en compte que aquestes sessions s’iniciaran el proper mes de 

març de 2021, i considerant el mes de d’agost com a mes no lectiu. 

Donat això, el preu màxim per sessió serà de 750 € (IVA no inclòs). 

Preu que el licitador podrà millorar. 

 

 BLOC B: De ser necessari, disponibilitat per a realitzar sessions de 

desenvolupament individual, per a personal VHIR que gestioni equips.  

Caldrà que en cas de ser necessari, es puguin dur a terme sessions de reforç 

específic en el desenvolupament i millora de competències directament 

relacionades amb la gestió d’equips/persones, per als professionals que ho 

requereixen, a proposta de la Direcció de RRHH del VHIR. 

 

El preu màxim per sessió, en cas de ser necessari, serà de 250,00€ (IVA 

no inclòs). 

Preu que el licitador podrà millorar. 

 

 BLOC C: Organització de retreat / teambuilding. L’empresa adjudicatària ha de 

poder organitzar activitats de teambuilding / retreats confeccionant propostes 

específiques, seguint el criteri de la Direcció de RRHH del VHIR. 

S’estima que es duguin a terme 1 retreat / teambuilding a l’any. (Aproximadament 

35 assistents). 

 

Donat això, el preu màxim serà de 3.000,00 € (IVA no inclòs). 

Preu que el licitador podrà millorar. 
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Clàusula 5. Facturació i pagament  
 

El contractista facturarà cada prestació de serveis a través de la seva factura 

corresponent, les quals hauran de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: 

factures@vhir.org.  

 

Cada factura emesa haurà de detallar el període al que correspon la mateixa, el 

desglossament/descripció de les despeses per concepte, així com indicar les referències 

“LICI-2020-073 FORMACIÓ GESTORS DE PERSONAL”.  

 

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà mitjançant transferència 

bancària, amb venciment 30 dies / data factura.  

 

L'entitat contractant realitza el pagament dels serveis una vegada aquests s'hagin 

realitzat de manera parcial o total i una vegada entrada la factura al seu registre. D'acord 

amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament per avançat d'una part o de la 

totalitat del preu del contracte.  

 

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió de preus per cap concepte. 

 
 
 
Clàusula 6. Responsable del contracte.  
 
El responsable del contracte és la Directora de RRHH i la Unitat Legal del VHIR, a qui li 

correspondrà bàsicament, entre d’altres, les funcions de gestió i supervisió del servei 

contractat, conformar la facturació que emeti el servei; seguiment, control i dictat de les 

instruccions necessàries per la bona execució del contracte; determinar si la prestació 

realitzada s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i 

recepció del contracte a la seva finalització, i donar compliment a les obligacions 

assumides per la Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca 

(VHIR) en aquest contracte. 
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Clàusula 7. Confidencialitat, Protecció de dades de caràcter personal i Propietat 
Intel·lectual i Industrial. 
 
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, 

protecció de dades de caràcter personal i de confidencialitat, l’empresa que resulti 

adjudicatària del present procediment de licitació, es comprometrà expressament, a no 

donar la informació i/o dades proporcionades per el VHIR, o qualsevol ús no previst en el 

present Plec, i/o expressament autoritzat per el Cap de la Unitat assignat. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació, 

haurà de fer extensives als empleats que adscrigui al servei, les obligacions contingudes i 

assumides per l’empresa adjudicatària, en referència a la confidencialitat, propietat 

intel·lectual i protecció de dades, en particular les relatives al secret, la reserva y 

confidencialitat de tota la informació que en virtut del servei pugui tenir coneixement. 

 

S’entendran cedits en exclusiva a favor del VHIR a tot el món, per al temps màxim 

establert en les lleis i/o tractats internacionals vigents que resultin d’aplicació i per a la 

seva explotació a través de qualsevol format i/o modalitat d’explotació, tots els drets, 

inclosos els d’explotació sobre qualsevol descobriment, invenció, creació, obra, 

procediment, idea, tècnica, dibuix, disseny, imatge o qualsevol altre dret de propietat 

intel·lectual o industrial generat, plantejat o adquirit com a conseqüència de la tasca 

desenvolupada per l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 

procediment de licitació (en endavant, “Propietat Intel·lectual i/o Industrial”), i que derivin 

directa o indirectament de la relació entre VHIR i l’empresa adjudicatària pel contracte 

que es derivi del present procediment de licitació. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a informar al VHIR de qualsevol descobriment, creació, invent, idea o qualsevol 

altre element que constitueixi o sigui susceptible de constituir un dret de Propietat 

Industrial i/o Intel·lectual i que desenvolupi parcial o totalment durant la vigència del 

contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

 

En el supòsit de que l’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present 

procediment de licitació descobrís o desenvolupés qualsevol creació de propietat 
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intel·lectual o industrial, s’entendrà que l’esmentat descobriment o desenvolupament 

constitueix informació confidencial del VHIR. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

s’obliga a signar tots aquells documents públics i/o privats que siguin necessaris, a lliure 

discreció del VHIR, per a permetre l’acreditació de la titularitat del VHIR o l’adequada 

protecció dels referits drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial a favor de la mateixa o 

de qualsevol tercer designat per aquest. 

 

L’empresa adjudicatària del contracte que es derivi del present procediment de licitació 

autoritza al VHIR per a la transformació, modificació, publicació, comunicació pública i 

explotació per qualsevol mitjà de les obres que desenvolupi com a conseqüència de la 

execució del contracte que es derivi del present procediment de licitació.  

 
 
 
Clàusula 8. Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i 

s’aplicaran al contingut del sobre nº 2: 

 
 
Característiques qualitatives i tècniques del servei ........................ MÀXIM 50 PUNTS. 
 
 

 Memòria tècnica i organització: ............................................................. 40 punts 
 

o Ajustament als requisits i característiques tècniques dels serveis descrits a 
la clàusula 4 del present plec. 
 

o Organització i mitjans per a dur a terme els esmentats serveis. 
 
 

 Millores addicionals: ............................................................................... 10 punts  
 

o Títol psicòleg - coach:  

Es valorarà que els formadors de l’empresa disposin del títol específic del 

Col·legi Oficial de Psicòlegs com a “Expert/a en psicologia/coaching” (que 

acredita capacitat d’acompanyament de desenvolupament d’eines de gestió 

professional) (4 punts). 
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o Assessorament en selecció:  

Es valorarà que l’empresa ofereixi un servei d’assessorament extern en 

matèria de selecció de personal (selecció per competències) (4 punts). 

 

o Avaluar nivell de satisfacció de l’alumnat:  

Es valorarà aquell licitador que a més dels informes de seguiment, també 

ofereixi un sistema d’avaluació de la satisfacció de l’alumnat i on els 

participants de les sessions puguin avaluar la seva satisfacció de les sessions 

i activitats. (2 punts) 

 

 
 
 

Barcelona, 2 de desembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACACIÓ. 
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR) 
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