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NÚM. EXPEDIENT: 2021-071 AC. MARC FORMACIÓ 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  

CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA – PROCEDIMENT OBERT 
       
 
ACORD MARC PER A L’HOMOLOGACIÓ DE FINS A CINC (5) PROVEÏDORS 
DESTINATS A LA FORMACIÓ, QUE DISSENYIN I IMPARTEIXIN DIFERENTS ACCIONS 
I CURSOS, DE TEMES INCLOSOS EN EL PLA DE FORMACIÓ INSTITUCIONAL QUE 
GESTIONA LA UNITAT DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL, DIVIDIT EN CINC 
(5) LOTS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA (VHIR). 
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Clàusula 1. Objecte de la licitació. 
 
La Unitat de Desenvolupament Professional del VHIR forma part de la Direcció de RRHH i 
Jurídic de la Institució. Entre les seves funcions està la gestió, organització, execució i 
avaluació d’activitats de formació i capacitació del seu personal. En aquest sentit, l’oferta 
formativa que es coordina des d’aquesta unitat, està adreçada majoritàriament al col·lectiu 
contractat pel VHIR, i queda reflectida al Pla de Formació anual de la Institució.  
 
El Pla de Formació que confecciona la unitat de Desenvolupament Professional es 
composa de 2 parts:  

 
- Formació Institucional: recull totes aquelles activitats de formació, cursos o tallers 

que poden ser d’interès per a qualsevol persona del VHIR, de manera que estan 
obertes a tota la plantilla de treballadors/es.  
 

- Formació d’unitats: recull totes aquelles activitats formatives adreçades només a 
una persona o grup reduït de persones que formen part d’una mateixa unitat o 
departament. Aquestes formacions tenen un elevat component tècnic i específic de 
cada unitat.  
 

Cada una de les parts del Pla de Formació es confecciona a partir de la detecció de 
necessitats formatives que realitzen tant la pròpia unitat de Desenvolupament Professional, 
la Direcció del centre i/o els i les Responsables directes dels equips de treball. Aquestes 
necessitats detectades sempre estan en línia amb els objectius tant estratègics del centre, 
com de les unitats de treball.  
 
L’abast d’aquesta licitació es limita només al bloc de “Formació Institucional”. 
 
Malgrat cada any es confecciona un Pla de Formació diferent, es detecten 5 àrees 
temàtiques generals que es repeteixen de forma sistemàtica i que el VHIR vol seguir 
treballant i oferint als seus treballadors/es i col·laboradors/es. Aquestes àrees són les que 
es descriuen a continuació:  
 

- Àrea temàtica: idiomes. 
- Àrea temàtica: habilitats interpersonals, desenvolupament i creixement 

personal, lideratge i gestió d’equips. 
- Àrea temàtica: Igualtat i perspectiva de gènere (en general i específicament en 

recerca). 
- Àrea temàtica: ofimàtica i noves tecnologies. 
- Àrea temàtica: altres cursos científic-tècnics específics aplicats a l’entorn de la 

recerca. 
 
Amb l’objectiu de guanyar eficiència i qualitat en la gestió dels procediments de formació, 
el VHIR té l’objectiu d’establir un model d’homologació de cinc proveïdors per aquestes 
àrees temàtiques més estables.  
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A continuació es relaciona en lots, la relació de les 5 àrees temàtiques que conformen 
aquest procediment de licitació, i que més endavant seran descrites amb més detall: 
 

• LOT 1: Idiomes. 
• LOT 2: Habilitats interpersonals, desenvolupament i creixement personal, 

lideratge i gestió d’equips. 
• LOT 3: Igualtat i perspectiva de gènere (en general i específicament en 

recerca). 
• LOT 4: Ofimàtica i noves tecnologies. 
• LOT 5: Altres cursos científic-tècnics específics aplicats a l’entorn de la 

recerca. 

 
El present plec té per objectiu fixar les condicions tècniques que regiran el present Acord 
Marc entre el VHIR i les empreses proveïdores homologades de continguts formatius 
esmentats anteriorment.  
 
*** El servei ha de complir amb tots els requeriments legals en el moment de la contractació, 
i durant tota la vigència del contracte. 
 
 
 
Clàusula 2. Pressupost màxim de licitació i valor estimat. 
 
En aquesta licitació el valor estimat del contracte i el pressupost màxim de licitació no 
coincideixen. 
 
El pressupost total màxim, relatiu als dos (2) anys inicials del contracte, s’estableix en 
“CENT DEU MIL EUROS” (110.000,00€), als quals, si se li suma l’import de “VINT-I-TRES 
MIL CENT EUROS” (23.100,00€), corresponent a l’IVA, suma un total de “CENT TRENTA-
TRES MIL CENT EUROS” (133.100,00€). 
 
El pressupost queda desglossat de la següent forma: 
 

• El pressupost màxim del LOT 1, pels dos anys inicials, s’estableix en “DEU MIL 
EUROS” (10.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DOS MIL 
CENT EUROS” (2.100,00€), fa un total de “DOTZE MIL CENT EUROS” 
(12.100,00€). 
 
Per el que el pressupost màxim anual és de  “CINC MIL EUROS” (5.000,00€), al 
qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “MIL CINQUANTA EUROS” 
(1.050,00€), fa un total de “SIS MIL CINQUANTA EUROS” (6.050,00€). 
 
En base al paràgraf anterior, es determina que els serveis objecte de la present 
licitació, seran facturats per hora, i aquesta es quantificarà en l’import màxim de: 
 

o 90,00€/hora (IVA exclòs) 
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o Preu unitari que el licitador podrà millorar en la seva oferta econòmica. En 
cap cas l’estimació del volum en la prestació del servei serà vinculant, el 
VHIR abonarà les factures del servei realment prestat i mantenint l’import 
màxim anual establert en el present LOT 1. 

 
 

• El pressupost màxim del LOT 2, pels dos anys inicials, s’estableix en “SEIXANTA 
MIL EUROS” (60.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DOTZE 
MIL SIS-CENTS EUROS” (12.600,00€), fa un total de “SETANTA-DOS MIL SIS-
CENTS EUROS” (72.600,00€). 
 
Per el que el pressupost màxim anual és de “TRENTA MIL EUROS” (30.000,00€), 
al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “SIS MIL TRES-CENTS EUROS” 
(6.300,00€), fa un total de “TRENTA-SIS MIL TRES-CENTS EUROS” (36.600,00€). 
 
En base al paràgraf anterior, es determina que els serveis objecte de la present 
licitació, seran facturats per hora, i aquesta es quantifica en l’import màxim de: 
 

o 250,00€/hora (IVA exclòs) 
 

o Preu unitari que el licitador podrà millorar en la seva oferta econòmica. En 
cap cas l’estimació del volum en la prestació del servei serà vinculant, el 
VHIR abonarà les factures del servei realment prestat i mantenint l’import 
màxim anual establert en el present LOT 2. 

 
 

• El pressupost màxim del LOT 3, pels dos anys inicials, s’estableix en “VINT MIL 
EUROS” (20.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “QUATRE 
MIL DOS-CENTS EUROS” (4.200,00€), fa un total de “VINT-I-QUATRE MIL DOS-
CENTS EUROS” (24.200,00€). 
 
Per el que el pressupost màxim anual és de “DEU MIL EUROS” (10.000,00€), al 
qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DOS MIL CENT EUROS” (2.100,00€), 
fa un total de “DOTZE MIL CENT EUROS” (12.100,00€). 
 
En base al paràgraf anterior, es determina que els serveis objecte de la present 
licitació, seran facturats per hora, i aquesta es quantifica en l’import màxim de: 
 

o 175,00€/hora (IVA exclòs) 
 

o Preu unitari que el licitador podrà millorar en la seva oferta econòmica. En 
cap cas l’estimació del volum en la prestació del servei serà vinculant, el 
VHIR abonarà les factures del servei realment prestat i mantenint l’import 
màxim anual establert en el present LOT 3. 
 
 

• El pressupost màxim del LOT 4, pels dos anys inicials, s’estableix en “DEU MIL 
EUROS” (10.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DOS MIL 
CENT EUROS” (2.100,00€), fa un total de “DOTZE MIL CENT EUROS” 
(12.100,00€). 
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Per el que el pressupost màxim anual és de  “CINC MIL EUROS” (5.000,00€), al 
qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “MIL CINQUANTA EUROS” 
(1.050,00€), fa un total de “SIS MIL CINQUANTA EUROS” (6.050,00€). 
 
En base al paràgraf anterior, es determina que els serveis objecte de la present 
licitació, seran facturats per hora, i aquesta es quantifica en l’import màxim de: 
 

o 125,00€/hora (IVA exclòs) 
 

o Preu unitari que el licitador podrà millorar en la seva oferta econòmica. En 
cap cas l’estimació del volum en la prestació del servei serà vinculant, el 
VHIR abonarà les factures del servei realment prestat i mantenint l’import 
màxim anual establert en el present LOT 4. 

 
 

• El pressupost màxim del LOT 5, pels dos anys inicials, s’estableix en “DEU MIL 
EUROS” (10.000,00€), al qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “DOS MIL 
CENT EUROS” (2.100,00€), fa un total de “DOTZE MIL CENT EUROS” 
(12.100,00€). 
 
Per el que el pressupost màxim anual és de  “CINC MIL EUROS” (5.000,00€), al 
qual, si sumem l’import corresponent a l’IVA, “MIL CINQUANTA EUROS” 
(1.050,00€), fa un total de “SIS MIL CINQUANTA EUROS” (6.050,00€). 
 
En base al paràgraf anterior, es determina que els serveis objecte de la present 
licitació, seran facturats per hora, i aquesta es quantifica en l’import màxim de: 
 

o 125,00€/hora (IVA exclòs) 
 

o Preu unitari que el licitador podrà millorar en la seva oferta econòmica. En 
cap cas l’estimació del volum en la prestació del servei serà vinculant, el 
VHIR abonarà les factures del servei realment prestat i mantenint l’import 
màxim anual establert en el present LOT 5. 

 
(*) Preus unitaris que el licitador podrà millorar en la seva OFERTA ECONÒMICA - SOBRE 
C, per cadascun dels lots. 

 
En cap cas l’estimació del consum serà vinculant, el VHIR abonarà les factures del servei 
realment prestat, detallant en la factura el nombre d’hores i les tasques dutes a terme amb 
periodicitat mensual. 
 
El valor estimat del contracte per aquesta licitació, que tindrà una duració inicial de dos (2) 
anys, amb l’opció d’(1) any de pròrroga a instància del VHIR, serà de “CENT VUITANTA-
SET MIL EUROS” (187.000,00€), al qual, si se li suma l’import de “TRENTA-NOU MIL 
DOS-CENTS SETANTA EUROS” (39.270,00€), corresponent a l’IVA, suma un total de 
“DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS” (226.270,00€). 
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Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total (LOT 1) 10.000,00 euros 

Pressupost base de licitació total (LOT 2) 60.000,00 euros 

Pressupost base de licitació total (LOT 3) 20.000,00 euros 

Pressupost base de licitació total (LOT 4) 10.000,00 euros 

Pressupost base de licitació total (LOT 5) 10.000,00 euros 

Possibles modificacions (LOT 1) 2.000,00 euros 

Possibles modificacions (LOT 2) 12.000,00 euros 

Possibles modificacions (LOT 3) 4.000,00 euros 

Possibles modificacions (LOT 4) 2.000,00 euros 

Possibles modificacions (LOT 5) 2.000,00 euros 

Possibles pròrrogues (LOT 1) 5.000,00 euros 

Possibles pròrrogues (LOT 2) 30.000,00 euros 

Possibles pròrrogues (LOT 3) 10.000,00 euros 

Possibles pròrrogues (LOT 4) 5.000,00 euros 

Possibles pròrrogues (LOT 5) 5.000,00 euros 

Total 187.000,00 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 
de l’augment del preu de les llicències derivat de la fluctuació del mercat en el moment de 
la contractació. 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. 
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Clàusula 3. 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, i en concret la periodicitat de facturació serà la que es determina a 
continuació: 

La facturació es realitzarà un cop finalitzi cada acció formativa o curs impartit, amb la 
periodicitat que correspongui.  
 
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-2021-071 AC. MARC FORMACIÓ (LOT X)”. 
 
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. 
 
El VHIR únicament abonarà a l’adjudicatari els serveis efectivament prestats, sense que en 
cap cas el VHIR estigui obligat a esgotar el valor estimat del contracte/pressupost de 
licitació. 
 
 
 
Clàusula 4. Durada de l’Acord Marc. 
 
La prestació d’aquest servei tindrà una durada inicial de dos (2) anys, a partir de la data 
de formalització del contracte, amb possibilitat de prorrogar la prestació per un (1) any 
més,  en el conjunt dels seus cinc lots. 
 
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. 
 
La data d’inici de l’Acord Marc serà la que consti en la seva formalització. 
 
 
 
Clàusula 5. Característiques tècniques del servei.   
 

L’objecte d’aquesta licitació, per tant, és la homologació de proveïdors que dugin a terme 
les següents accions/funcions:  
 

mailto:factures@vhir.org
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- Dissenyar propostes formatives que s’adeqüin a les necessitats reflectides al Pla de 
Formació anual del VHIR de l’any en curs. Les propostes es presentaran a la unitat de 
Desenvolupament Professional del VHIR, que les avaluarà i revisarà per tal que s’adaptin 
als objectius proposats. Les empreses que finalment s’homologuin, realitzaran les 
adaptacions necessàries fins aconseguir la proposta que millor encaixi amb l’objectiu de 
la/es formació/ns. 
 
- Coordinar amb les persones gestores de formació del VHIR la preparació de les accions 
formatives que s’impartiran, determinant els calendaris i garantint una execució de qualitat.  
 
- Impartir la formació i gestionar la/es sessió/ns formativa/es. Aquestes es podran donar en 
diferents metodologies i formats (presencial, online, etc) de manera que caldrà garantir la 
possibilitat d’impartir en la modalitat que el VHIR determini. Caldrà garantir una persona 
formadora o equip de formadors i formadores suficient per atendre la demanda. 
 
- Acompanyar a la unitat de Desenvolupament Professional en la cerca i proposta de nous 
continguts dins de cada àrea temàtica, d’acord amb les tendències formatives del mercat 
en cada moment (co-creació de continguts, establir una relació de “partner de formació”).  
 
Les característiques que hauran de tenir les accions formatives seran: 
 
- Tenir la màxima qualitat, permetent una experiència formativa plenament satisfactòria de 
les persones a qui van dirigides les accions formatives (es mesurarà través d’enquestes de 
satisfacció). 
 
- Assegurar l’assumpció del/s concepte/s clau de la formació (mitjançant fórmules que 
facilitin la seva comprensió i assimilació: l’exemplificació, la participació activa del/la 
participant...). 
- Estar adaptades al nivell grup / classe i a les seves necessitats, fomentant sempre que 
sigui possible el cas pràctic i real, la seva aplicació al lloc de treball i realitat laboral i entorn 
professional del grup.  
 
Com a obligació contractual essencial general, les empreses que presentin la seva 
oferta a qualsevol dels cinc lots:  
 

- Hauran d’acreditar en els últims 3 anys,  5 serveis de formació en l’àrea temàtica 
a la/les qual/s es presenten. 

 
- Acreditar en els últims 2 anys la impartició de formació en l’àrea o àrees 

temàtiques a la/les quals es presenta, específicament en el sector de la recerca 
i/o entorn biosanitari.  
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- Hauran d’assegurar que les accions formatives que ofereixen compleixen tots 
els requisits necessaris i exigits per FUNDAE, per tal que el VHIR se les pugui 
bonificar amb aquest crèdit.  

 
- Hauran de disposar de la opció de realitzar la formació en diferents formats, com 

a mínim de forma presencial i telemàtica, facilitant l‘accés a les plataformes 
tecnològiques més adients pel VHIR. 

 
 
L’acreditació d’aquests punts s’aportarà al SOBRE B – OFERTA TÈCNICA. 
 
A continuació es detalla la relació de tasques i requisits necessaris per a dur a terme aquest 
servei específicament per a cada lot: 
 
 
LOT 1: IDIOMES. 
 
En aquest lot s’inclouen totes aquelles accions formatives relacionades amb idiomes que 
no siguin l’anglès. Les empreses que s’homologuin en aquest lot hauran d’oferir cursos de 
diferents nivells equivalents o similars als nivells oficials en cada idioma. Per el que 
aquestes formacions no seran impartides a títol individual sinó que es crearan grups a fi 
d’oferir aquesta acció a un major nombre de participants de nivells equivalents. 
 
Cada curs de nivell tindrà aproximadament una durada màxima d’un trimestre, amb una 
durada mínima de quinze hores i màxima de vint.  
 
Els/les formadors/es hauran d’acreditar la certificació professional corresponent en l’idioma 
a impartir.  
 
A l’inici de cada nivell el proveïdor haurà de realitzar una prova per assignar als i les 
participants al nivell adequat. De la mateixa manera, en finalitzar el curs també n’haurà 
d’aplicar una altra per a avaluar la progressió de l’alumne/a i el pas al següent nivell, si 
s’escau. 
 
 
LOT 2: HABILITATS INTERPERSONALS, DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT 
PERSONAL, LIDERATGE I GESTIÓ D’EQUIPS. 
 
En aquest lot s’inclouen totes aquelles formacions transversals, és a dir, que no es basen 
en l’adquisició d’un coneixement específic sinó en l’adquisició de competències. Les 
competències podran variar en funció al que es prioritzi dins el Pla Anual de Formació del 
VHIR, però fonamentalment estaran relacionades amb habilitats interpersonals, 
desenvolupament i creixement personal/professional, lideratge i gestió d’equips/persones. 
 
Dins el portafoli o catàleg de cursos, les empreses homologades hauran d’incloure la opció 
de serveis de coaching individual i grupal. 
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Les empreses homologades hauran de disposar d’un catàleg ampli de cursos relacionats 
amb aquestes temàtiques, alhora que també hauran d’oferir la opció de dissenyar altres 
propostes formatives adaptades a les necessitats del VHIR.  
 
Las accions formatives hauran de tenir una durada mínima de vuit hores i un màxim de vint 
hores. 
 
Las propostes hauran d’estar dissenyades des d’una perspectiva cognitiu-conductual, amb 
un enfoc dinàmic i participatiu basat en l’experiència pràctica. 
 
 
LOT 3: IGUALTAT I PERSPECTIVA DE GÈNERE (EN GENERAL I ESPECÍFICAMENT 
EN RECERCA). 
 
En aquest lot s’inclouen totes les formacions que tenen l’objectiu de promoure o formar en 
aspectes relacionats amb la igualtat i la perspectiva de gènere.  
  
Les empreses homologades hauran de demostrar experiència sòlida i provada en la 
impartició i disseny d'accions formatives en format píndola / curs en totes les temàtiques i 
àrees que engloba la igualtat i la perspectiva de gènere. 
 
Les accions formatives d'aquest lot hauran d'estar actualitzades i d'acord amb la normativa 
legal vigent, a més els/les formadors/es hauran de ser experts/es en la temàtica a impartir 
amb una experiència consolidada en la matèria. 
 
Les accions formatives hauran d’incloure temes com: 

• Sensibilització de gènere 
• Lideratge i desenvolupament professional femení 
• Comunicació inclusiva 
• Conciliació i coresponsabilitat 
• Altres tendències en igualtat i perspectiva de gènere 

 
La durada màxima de les accions formatives dependrà del format en el que es necessiti 
impartir.  
 
 
LOT 4: OFIMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES. 
 
Dins d’aquest lot, els proveïdors de formació hauran de oferir cursos d’inici o 
d’especialització en diverses matèries de l’àmbit tecnològic, eines de gestió de projectes i 
altres eines i tecnologies emergents. 
 
Les accions formatives hauran de tenir una durada mínima de vuit hores i un màxim de vint 
hores. 
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Els/les formadors/es hauran d’acreditar certificació professional corresponent en la matèria 
a impartir així com a experiència rellevant.  
 
 
LOT 5: ALTRES CURSOS CIENTÍFIC-TÈCNICS ESPECÍFICS APLICATS A L’ ENTORN 
DE LA RECERCA. 
 
En aquest lot s'inclouran totes aquelles accions formatives relacionades amb cursos 
d’actualització, acreditació o noves tècniques del àmbit de la recerca biosanitària (per 
exemple cursos d’experimentació animal). 
 
Les accions formatives variaran en funció de la quantitat d’hores requerides per a completar 
la certificació corresponent.  
 
Els/les formadors/es hauran d’acreditar certificació professional corresponent en la matèria 
a impartir així com a experiència rellevant.  
 
 
 
Clàusula 6. Responsable del contracte.  
 
La responsable del contracte és la Cap de la Unitat de Desenvolupament Professional 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 Hebron – Institut de 
Recerca (VHIR) en aquest contracte. 
 
 
 
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. 
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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 
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.  
 
Cada licitador haurà d’aportar una oferta tècnica així com econòmica. Els contractes 
s’adjudicaran conforme a criteris basats en un plantejament que atengui a la millor relació 
cost-eficàcia, circumstancia que s’avaluarà conforme als següents criteris: 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valor. Els 
criteris d’adjudicació per a valorar el contingut del sobre nº 2 són els següents: 
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8.1 OFERTA TÈCNICA .......................................................................... MÀXIM 50 PUNTS 
 
 
 
*** Criteris d’adjudicació per als LOTS 1, 3, 4 i 5  
 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. 
D’aquesta proposta presentada, es valorarà: 
 

• Pla de treball i organització: ............................................................fins a 20 punts  
 

El pla de treball ha d’incloure: objectius, dedicació prevista en relació a les tasques 
indicades en el present plec que conformen la prestació del servei. 
 
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que defineixi aquests aspectes que 
assegurin un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec tècnic i 
necessitats del VHIR, i que proposi un detall de recursos que posa a disposició del 
servei més adequada i idònia a les necessitats de les instal·lacions i del VHIR. 

 
 

• Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei: …........ fins a 25 punts 
 

o Memòria sobre la prestació del servei que inclogui: Protocols d’actuació durant la 
prestació del servei davant diferents situacions que es puguin originar en el 
desenvolupament de les seves funcions.  

 
 

• Millores addicionals: ............................................................................... 5 punts  
 

Que l’empresa disposi d’un Pla d’igualtat: 
 
Es valoraran com a millora addicional en la gestió del servei, que les empreses de 
més de 50 treballadors/es, tinguin una política específica en la que es parli d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i diversitat funcional.   

 
 
 
*** Criteris d’adjudicació per al LOT 2  
 
LOT 2: HABILITATS INTERPERSONALS, DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT 
PERSONAL, LIDERATGE I GESTIÓ D’EQUIPS. 
 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. 
D’aquesta proposta presentada, es valorarà: 
 

• Pla de treball i organització: ........................................................... fins a 20 punts  
 

El pla de treball ha d’incloure: objectius, dedicació prevista en relació a les tasques 
indicades en el present plec que conformen la prestació del servei. 
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Es donarà la màxima puntuació a la proposta que defineixi aquests aspectes que 
assegurin un nivell de servei més eficient, en el marc i abast del plec tècnic i 
necessitats del VHIR, i que proposi un detall de recursos que posa a disposició del 
servei més adequada i idònia a les necessitats de les instal·lacions i del VHIR. 

 
 

• Redacció d’una memòria sobre la prestació del servei: …....... fins a 20 punts 
 

o Memòria sobre la prestació del servei que inclogui: Protocols d’actuació durant 
la prestació del servei davant diferents situacions que es puguin originar en el 
desenvolupament de les seves funcions.  

 
 

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

o Pla d’igualtat: 
Es valoraran com a  millora en la gestió de servei que les empreses de més de 
50 treballadors/es, tinguin una política específica en la que es parli d’igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones i diversitat funcional. (5 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) (5 punts). 

 
 

 
 

Barcelona, 10 de novembre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                                                                                                      
Dr. Joan X. Comella Carnicé  
Director  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR). 
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