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RECTIFICACIÓ DEL EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL PROCEDIMENT OBERT RELATIU ALS 

SERVEIS DE FORMACIÓ D’ANGLÈS EN DIFERENTS MODALITATS I PER A DIFERENTS 

NIVELLS, DURANT L’EXERCICI 2023 I 2024, DESTINAT A TOTS ELS I LES 

TREBALLADORS/ES INTERESSATS/DES DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI 

VALL D’HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 

 

2022-62 FORMACIÓ ANGLÈS 

 

I. Que s’ha constatat la necessitat d’esmenar l’expedient de referencia, relatiu a la contractació 

d’una empresa de formació d’anglès que ens pugui aportar experiència i professionalitat en 

l’organització, la impartició, la gestió l’avaluació de la formació d’anglès, específicament en 

dues modalitats (Virtual i ELearning), i des del nivell A1 fins al C1, seguint el Marc Comú 

Europeu de Referència, pel personal treballador de la Fundació Hospital Universitari Vall 

d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR). 

 

II. En concret es procedeix a rectificar el ANNEX NÚM. 2 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, contingut 

en el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS concretament el punt 

CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS. Per tant, es rectifica en els següents apartats on 

posa: 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS ............................................................ FINS 15 PUNTS  
 
Els licitadors aportaran una declaració responsable als relació als criteris de valoració d’aquest 
apartat i aportaran en el Sobre núm. 3 la documentació que ho acrediti.  
 

• Realització de formacions anuals al personal investigador sobre bones pràctiques en l’ús 
dels equips. Subministrament de documentació informativa de bones pràctiques de treball 
(mostrar imatges de documentació informativa). (es valorarà de manera proporcional) 
.................................................................................................................................. 3 punts  

 
• Que l’empresa adjudicatària tingui més de deu anys d’experiència demostrable en 

manteniment i validació d’equips de protecció col·lectiva. Acreditar aquesta experiència 
amb referències (es valorarà de manera proporcional)............................................. 5 punts  

 
• L’empresa prestarà assessorament tècnic sobre l’ús i els components dels equips per 

resoldre dubtes dels investigadors i del personal tècnic de SGI............................... 3 punts 
 

 

Llavors, s'aclareix que hauria de posar el següent:  

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ AUTOMÀTICS.............................................................Fins 15 punts 

 

Els licitadors aportaran una declaració responsable als relació als criteris de valoració d’aquest 

apartat i aportaran en el Sobre núm. 3 la documentació que ho acrediti.  

 

- Igualtat .............................................................................................................. 4 punts 

Es valorarà que l’empresa adjudicatària disposi d’un Pla d’Igualtat i Diversitat vigent.   

 

- Qualitat laboral ................................................................................................. 2 punts 
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Es valorarà que hi hagi una millora de les condicions de treball de la plantilla respecte 

el que disposa l’Estatut dels Treballadors, el que caldrà acreditar mitjançat  certificat 

de l’empresa.  

 

- Formació continua ............................................................................................ 3 punts  

Es valorarà que el personal docent tingui accés a formació continuada des de 

l’empresa adjudicatària, donat que repercuteix directament en l’exercici professional.   

 

- Possibilitat de cancel·lació de classes de modalitat telefònica, en menys de 24 hores, 

per recuperar-les sense cap cost addicional ..................................................... 3 punts 

 

Hores abans de la cancel·lació Punts 

20 hores 1 punts 

12 hores  2 punts 

6 hores  3 punts 

 

- Recuperació de les classes de modalitat telefònica cancel·lades en més de 30 dies 

següents a la cancel·lació, sense cap cost addicional ...................................... 3 punts 

 

Dies següents a la cancel·lació Punts 

40 dies 1 punts 

50 dies 2 punts 

60 dies 3 punts 

 
 

III. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles empreses i 

persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat tota la documentació d’aquest 

Procediment l‘esmentada rectificació, als efectes pertinents. 

 

 

 

Barcelona, a 28 de desembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ                                

Sra. Montserrat Giménez Prous 

Gerent 
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