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INFORME DE VALORACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS SOTMESSOS A JUDICI DE VALOR, DE LES 

PROPOSICIONS PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI ALIÈ DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A LES ESPECIALITATS DE SEGURETAT EN EL TREBALL, 

D’HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA  I VIGILÀNCIA DE LA 

SALUT DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 

EXPEDIENT 49/2017 

 

 

Estudiades les propostes presentades per les 5 empreses admeses a participar en aquesta 

licitació, s’emet el següent informe de valoració, seguint els criteris establerts en el plec de 

clàusules administratives particulars del concurs. 

Dins la valoració de les ofertes i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa, 

pel que fa als criteris sotmesos a judici de valor, es tenen en consideració els següents punts, 

per ordre decreixent:  

 

1. Proposta de Pla operatiu (màxim 20 punts). El Pla operatiu descriurà de forma detallada.  

 Forma de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa a emprar, 
responsabilitats, funcions, processos, recursos que s’hi destinaran  

 Proposta de sistema d’inspecció i metodologia 

 proposta de mecanismes de coordinació amb la Fundació 

 Proposta de planificació i gestió de la formació en prevenció 

 Proposta de planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la salut 
  

2. Recursos de suport als serveis (màxim 15 punts). Es valorarà, en aquest apartat, els mitjans 
materials dels que disposi l’empresa i en quina mesura es posen a disposició de la Fundació, 
així com els sistemes físics i/o electrònics de suport.  

  

3. Criteris complementaris (màxim 15 punts).  En aquest apartat es valorarà aquells elements 
que, sense estar recollits en els apartats anteriors, es considerin d’interès i millora del 
servei.  

 Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 
amb la Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts) 

 Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 
amb la Vigilància i Salut. (fins a 5 punts) 

 Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit 
de la Prevenció de Riscos. (fins a 5 punts)  
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CONSIDERACIONS, ANÀLISI I VALORACIÓ  

A partir de les memòries presentades en el sobre 2 i atès els criteris d’avaluació, s’ha efectuat la 

valoració per cada un dels termes indicat en els plecs, amb les següents consideracions, obtenint 

a partir de l’anàlisi de la informació facilitada aplicada als criteris i barems establerts, les 

valoracions següents. 

 

ASPY PREVENCIÓN S.L.U. 

 Presenta un sistema de avaluació i seguiment correcte i estàndard. Gestió el servei amb 

un Tècnic que es l’interlocutor principal i proposa un equip de assessorament ampli. 

 Presenta una vigilància de la salut normal, amb accions col·lectives programades i gestió 

de les cites informatitzades i a Mataró. 

 3 visites mensuals amb assistència a les reunions del comitè 

 Disposa d’una gran quantitat de recursos propis , tant humans com a tècnics. Disposa 

d’un sistema de gestió informàtic per la documentació. Simulador d’incendis. 

 Gran catàleg de formació online 

 Assessoria Jurídica 

 

1.      Proposta de Pla operatiu. El Pla operatiu descriurà de forma detallada (fins 20 punts)  

a)      Forma de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa a emprar, 

responsabilitats, funcions, processos, recursos que s’hi destinaran  

 Ofereixen un responsable de compte, i un responsable Tècnic que serà l’interlocutor 

únic, a mes disposen de altres tècnics en funcions determinades 

 3 visites al mes 

b)      Proposta de sistema d’inspecció i metodologia 

 Metodologia usual 

 Avaluació inicial en 1 mes i revisions en 3 mesos 

 Avaluació de riscos bàsic,  psicosocials 

 Pla de prevenció 

 Planificació de la prevenció 

 Seguiment i implantació de plans d’emergència 

c)      proposta de mecanismes de coordinació amb la Fundació 

 3 visites mensuals 

 Assistència a les reunions del comitè de seguretat 

d)      Proposta de planificació i gestió de la formació en prevenció 

 Formació general i especifica on line semi presencial i física 

 Formació d’equips d’emergència 
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e)      Proposta de planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la salut 

 Revisions bàsiques com a mínim anuals 

 Accions col·lectives: programació, planificació, estudi epidemiològic, absentisme i 

memoria 

 

2.      Recursos de suport als serveis. (fins 15 punts) Es valorarà, en aquest apartat, els mitjans 
materials dels que disposi l’empresa i en quina mesura es posen a disposició de la Fundació, 
així com els sistemes físics i/o electrònics de suport.  
 

 Responsable, tècnic de interlocució i metge de la salut 

 46 tècnics superiors i 45 tècnics mitjos. Equip tècnic en els àmbit de seguretat higiene, 
ergonomia i psicologia 

 Accés a sistema informàtic per la gestió del documents elaborats 

 Assessoria jurídica 

 Eina web de gestió del contracte 
 
 
3.      Criteris complementaris. En aquest apartat es valorarà aquells elements que, sense 

estar recollits en els apartats anteriors, es considerin d’interès i millora del servei. (fins 15 

punts)  

a)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts) 

 Avaluació de riscos de higièniques (soroll, il·luminació, etc) 

 Riscos ambiental microbítics 

 Laboratoris d’anàlisis d’accidents 

 Simuladors d’incendis propis 

 Ergonomia 

b)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Vigilància i Salut. (fins a 5 punts) 

 Contingut reconeixement mèdic correcte 

 Exàmens extraordinaris en casos especials 

 Consell i recomanacions en riscos de patologia neoplàstica 

 Laboratori d’anàlisi propi 

 Presenta uns compromisos de temps de resposta per a cada acció 

c)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit de 

la Prevenció de Riscos. (fins a 5 punts) 

 Gran catàleg de formació on-line 

 Formació en riscos cardiovascular 

 Tràmits amb la Fundació Tripartita 
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EXCELENCIA Y GARANTÍA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO, S.L.U.-EGARSAT 
 

 Presenta un sistema d’avaluació correcte complert i estàndard, presenta un equip de 

treball amb un responsable, però no un interlocutor únic, amb 3 reunions als mes. 

 Proposa un catàleg de formació molt complert i una formació presencial bàsica en 

prevenció, primers auxilis i autoprotecció. 

 Disposa d’unes eines informàtiques de gestió de la documentació molt interesants 

 No parla de com es gestiona i com són les revisions mèdiques. 

 Presenta una llista d’equips i no disposa de centre a Mataró, per tant per les revisions 

te concertat el servei amb una clínica de la ciutat. 10 unitat mòbils 

 Ampli programa de formació on-line, formació psicològica aplicada. 

 

1.      Proposta de Pla operatiu. El Pla operatiu descriurà de forma detallada (fins 20 punts)  

a)      Forma de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa a emprar, 

responsabilitats, funcions, processos, recursos que s’hi destinaran  

 Ofereix un equip de treball amb un responsable 

 3 reunions al mes 

b)      Proposta de sistema d’inspecció i metodologia 

 Presenta una sistemàtica estàndard 

 Inspeccions bàsiques 

 Inspeccions de higiene (soroll, vibracions, etc) microbiòtiques, etc 

 Avaluacions psicosocials, ergonòmiques, físiques i químiques 

 Investigació d’accidents 

 Memòria  

c)      Proposta de mecanismes de coordinació amb la Fundació 

 Presenta eines informàtiques de comunicació i coordinació molt interesants 

 Visites periòdiques  

d)      Proposta de planificació i gestió de la formació en prevenció 

 Proposa formació presencial  de prevenció, primers auxilis i autoprotecció 

 Catàleg bastant complet 

e)      Proposta de planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la salut 

 Proposa 2 activitats de la promoció de la salut 

 NO PARLA DE LES REVISIONS MÈDIQUES 
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2.      Recursos de suport als serveis. (fins 15 punts) Es valorarà, en aquest apartat, els mitjans 
materials dels que disposi l’empresa i en quina mesura es posen a disposició de la Fundació, així 
com els sistemes físics i/o electrònics de suport. 
 

 Descriu equips de mesura de diferents indicadors, només fa un llistat 

 No disposa de centre a Mataró i té un conveni amb un clínica  
 
 
3.      Criteris complementaris. En aquest apartat es valorarà aquells elements que, sense 

estar recollits en els apartats anteriors, es considerin d’interès i millora del servei. (fins 15 

punts)  

a)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts) 

 Assessoria jurídica 

 Redacció de document tècnic i legals 

 Pòsters i dossiers informatius 

 Ofereix un programari per la coordinació empresarial 

b)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Vigilància i Salut. (fins a 5 punts) 

 Informació i dossiers informatius 

 10 unitats mòbils per la vigilància de la salut 

 Promoció d’hàbits saludables 

c)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit de 

la Prevenció de Riscos. (fins a 5 punts) 

 Ampli programa de formació presencial i  on-line 

 Formació en psicologia aplicada al treball 
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MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT S.L. 
 

 No presenta estructura de l’equip.  

 La proposta de sistema d’avaluació és correcta. 

 Indica que farà 20 accions formatives i presenta una relació de títols 

 Presenta una revisions correcte, però no indica con es gestionarà ni on es faran les 

revisions 

 No relaciona el recursos material assignats, només diu que els té. 

 

1.      Proposta de Pla operatiu. El Pla operatiu descriurà de forma detallada (fins 20 punts)  

a)      Forma de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa a emprar, 

responsabilitats, funcions, processos, recursos que s’hi destinaran  

 No presenta estructura  

b)      Proposta de sistema d’inspecció i metodologia 

 Sistema estàndard, presenta una planificació anual 

c)    Proposta de mecanismes de coordinació amb la Fundació 

 En la planificació reflexa reunions amb la coordinació, però sense freqüència ni 

objectius 

d)      Proposta de planificació i gestió de la formació en prevenció 

  Indica que faran 20 accions formatives 

 Presenten formació en les 4 àrees, només relaciona títols. 

e)      Proposta de planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la salut 

 Només indica que farà les 4 especialitats i que treballarà però sense dir com 

 Relació les accions de la revisió de forma correcta,  

 No indica on ni com es gestionaran i es faran les revisions 

 

2.      Recursos de suport als serveis. (fins 15 punts) Es valorarà, en aquest apartat, els mitjans 
materials dels que disposi l’empresa i en quina mesura es posen a disposició de la Fundació, així 
com els sistemes físics i/o electrònics de suport.  
 

 Recursos de 50% d’un tècnic superior i 50% d’un tècnic mig 

 Plataforma de formació on-line 

 Diu disposar d’equips per fer les mesures, però sense indicar quins són. 
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3.      Criteris complementaris. En aquest apartat es valorarà aquells elements que, sense 

estar recollits en els apartats anteriors, es considerin d’interès i millora del servei. (fins 15 

punts) 

a)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts) 

 Indica un temps de resposta dels recursos humans de 1 hora però no especifica que 

vol dir resposta de recursos humans. 

 Indica un temps de resposta de 30 dies per a necessitats no urgents 

 Faran mesures de temperatura i humitat.... 

b)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Vigilància i Salut. (fins a 5 punts) 

 “Possibilitat” de revisió medica en centre mòbil o clínica concertada de Mataró. 

 Temps de resposta de 15 dies per als resultats 

c)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit de 

la Prevenció de Riscos. (fins a 5 punts) 
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PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES, S.L. 
 

 Pla d’avaluació complert i correcte, amb un tècnic interlocutor i flexibilitat en las 

reunions amb 12 hores mensuals flexibles. 

 Inclou tots els serveis de prevenció, emergència i coordinació empresarial 

 Les revisions son correcte i te l’avantatge de la proximitat, amb una proposta de gestió 

de cites. 

 Disposa d’equips propis i a més del centre del Tecnocampus, compta a dos instal·lacions 

mes a Mataró , formació i atenció medica. 

 No disposa d’eines informàtiques d’accés a la documentació 

 Concerts amb centre de la imatge i laboratoris. 

 No disposa de plataforma WEB per la gestió 

 Dona suport a la coordinació empresarial, plans d’emergència i verificació de seguretat 

en maquinaria. 

 La proximitat li permet oferir serveis complementaris  

 La formació on-line és limitada  

 

1.      Proposta de Pla operatiu. El Pla operatiu descriurà de forma detallada (fins 20 punts)  

a)      Forma de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa a emprar, 

responsabilitats, funcions, processos, recursos que s’hi destinaran  

 Presentació detalla d’objectius i organització 

 Tècnic interlocutor amb visites 12 hores mensuals 

 Proposa un pla de posta en marxa en un mes i amb dedicació extra per part del tècnic 

b)      Proposta de sistema d’inspecció i metodologia 

 Sistema de metodologia estàndard 

 Avaluació i pla de prevenció en seguretat, higiene, ergonomia i psicologia 

 Servei de seguiment de la coordinació empresarial 

c)      Proposta de mecanismes de coordinació amb la Fundació 

 El tècnic farà assessorament, coordinació i informació als responsables de 

Tecnocampus 

 Comunicació presencial,  email i telèfon 

d)      Proposta de planificació i gestió de la formació en prevenció 

 Planificació pla de formació 

 Formació general i específica 

e)      Proposta de planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la salut 

 Planificació de les revisions 

 Control de cites  

 Pla de revisions correcte  
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2.      Recursos de suport als serveis. (fins 15 punts) Es valorarà, en aquest apartat, els mitjans 
materials dels que disposi l’empresa i en quina mesura es posen a disposició de la Fundació, així 
com els sistemes físics i/o electrònics de suport.  
 

 Disposa d’un equip propi amb tècnic superior, tècnic mig i vigilància de la salut 

 Disposa d’instal·lacions al propi Tecnocampus. Centre tècnic 

 Disposa de centre de formació  

 Disposa d’un centre de Salut 

 Concerts amb laboratoris i centre de la imatge CRM 

 NO DISPOSA de plataforma d’accés tipus WEB 
 
 
 
3.      Criteris complementaris. En aquest apartat es valorarà aquells elements que, sense estar 

recollits en els apartats anteriors, es considerin d’interès i millora del servei. (fins 15 punts) 

a)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts) 

 Suport a la coordinació empresarial 

 Suport als plans d’emergència 

 No posa res de suport legal 

 Ofereix taller, verificació de maquinaria 

b)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Vigilància i Salut. (fins a 5 punts) 

 Serveis complementaris atès la proximitat 

c)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit de 

la Prevenció de Riscos. (fins a 5 punts) 

 Formació on-line però limitada 
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VALORA PREVENCIÓN S.L.  
 

 Proposa un sistema i processos d’avaluació correcte i complerts, parla d’un equip 

multidisciplinari sense un interlocutor únic, amb un coordinador territorial. 

 Parlar de visites periòdiques, sense indicar quantes i la seva participació en comitès. 

 Disposa d’un sistema informàtic per la consulta d’informació. 

 El pla de formació es escàs, però disposa del servei on-line 

 Les revisions mediques són correcte i te disponibilitat a Mataró i altres ciutats o unitat 

mòbil, amb la possibilitat de fer l’analítica abans de la visita per disposar dels resultats. 

 Diu que disposa d’una sèrie d’equips però sense detallar on estan. 

 Servei d’atenció al client 24 hores 365 dies. 

 Disposa de formació on-line però no relaciona el catàleg 

 

1.      Proposta de Pla operatiu. El Pla operatiu descriurà de forma detallada (fins 20 punts)  

a) Forma de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa a emprar, 

responsabilitats, funcions, processos, recursos que s’hi destinaran  

 Revisions inicial en seguretat, equips, ergonomia, psicologia 

 Equip multidisciplinar 

 No indica el nombre de visites ni la dedicació 

b)      Proposta de sistema d’inspecció i metodologia 

 Sistema estàndard 

 Pla de prevenció 

 Planificació de l’activitat 

 Investigació d’accidents 

 Pla d’emergència 

 Coordinació empresarial 

c)      proposta de mecanismes de coordinació amb la Fundació 

 Visita periòdica amb informe de l’activitat i informe final 

 Coordinador de zona responsable del contracte 

 Diferents canals de comunicació atenció telefònica i email 

 NO assigna un únic tècnic d’interlocució 

 Disposa de sistema informàtic d’accés a la documentació privada i als informes 

d)      Proposta de planificació i gestió de la formació en prevenció 

 Pla de formació 

 Formació inicial on-line  

e)      Proposta de planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la salut 

 Citació via web o centre d’atenció 

 Clínica de revisions a Mataró i altres poblacions o unitat mòbil 

 Informe epidemiològic 
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 Promoció de la salut 

 Revisions correctes 

 Possibilitat de realitzar l’analítica abans de la revisió per poder comentar-la 

 

2.      Recursos de suport als serveis. (fins 15 punts) Es valorarà, en aquest apartat, els mitjans 
materials dels que disposi l’empresa i en quina mesura es posen a disposició de la Fundació, així 
com els sistemes físics i/o electrònics de suport.  
 

 Detalla el personal 4 tècnics, 3 metges i 4 infermeres 

 Detalla una sèrie d’equips, però no s’especifica que estiguin a Mataró 

 Posen a disposició les fitxes d’informació pels treballadors, documents legals i 
promoció de la salut 

 Servei d’atenció al client 24 hores 365 dies 
 
 
3.      Criteris complementaris. En aquest apartat es valorarà aquells elements que, sense 

estar recollits en els apartats anteriors, es considerin d’interès i millora del servei. (fins 15 

punts)  

a)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts) 

b)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats 

amb la Vigilància i Salut. (fins a 5 punts) 

 Possibilitat de fer revisions en altres ciutats o en unitats mòbil 

 Possibilitat de fer l’analítica abans de la revisió per disposar dels resultats 

c)      Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit de 

la Prevenció de Riscos. (fins a 5 punts) 

 Formació on-line, però no especifica el catàleg  

 

 

CONCLUSIONS: 

Avaluats els diferents criteris establerts al plec de clàusules administratives particulars i 

analitzades les propostes, la puntuació resultant dels criteris avaluables mitjançant judici de 

valor és la següent: 
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Valoració dels criteris avaluables mitjançant judici de valor  Puntuació 
màxima 

ASPY 
Prevención 

S.L.U. 

Excelencia y 
Garantía para 
la Salud en el 

Trabajo, 
S.L.U.-

EGARSAT 

Medea 
Prevenció i 
Seguretat 

S.L. 

Peradejordi 
Proyectos e 

Informes, S.L. 

Valora 
Prevención 

S.L. 

1.      Proposta de Pla operatiu.  

20 
punts 

17 14 7 15 14 

a)      Forma de prestació del servei, detallant l’estructura organitzativa a emprar, responsabilitats, 
funcions, processos, recursos que s’hi destinaran  

b)      Proposta de sistema d’inspecció i metodologia 

c)      proposta de mecanismes de coordinació amb la Fundació 

d)      Proposta de planificació i gestió de la formació en prevenció 

e)      Proposta de planificació i gestió de les campanyes anuals de vigilància de la salut 
  

2.      Recursos de suport als serveis. Es valorarà els mitjans materials dels que disposi l’empresa i en 
quina mesura es posen a disposició de la Fundació, així com els sistemes físics i/o electrònics de suport.  

15 
punts 

10 10 6 12 8 

3.      Criteris complementaris. Es valorarà aquells elements que, sense estar recollits en els apartats 
anteriors, es considerin d’interès i millora del servei.  

15 
punts 

11 11 7 8 4 

a) Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats amb la 
Prevenció de Riscos Laborals. (fins a 5 punts) 

4 4 3 3 0 

b) Quantitat, qualitat, interès i oportunitat dels serveis complementaris oferts, relacionats amb la 
Vigilància i Salut. (fins a 5 punts) 

3 3 4 3 3 

c) Quantitat, qualitat, interès i oportunitat de formació complementària oferta en l’àmbit de la 
Prevenció de Riscos. (fins a 5 punts) 

4 4 0 2 1 

TOTAL VALORACIÓ 38 35 20 35 26 
 

Mataró, 19 de juliol de 2017 


