
 

PROCEDIMENT PER LA CONTRACTACIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA CONTRACTACIÓ DE 

L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L’ELABORACIÓ D’ESTUDIS, EN RELACIÓ AL PROJECTE “SUPORT A 

LA CONTINUIÏTAT EMPRESARIAL MITJANÇANT EL CREIXEMENT: REEMPRESA 2020” 

Expedient núm. F9/2021 

 

Avaluació dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor segons els criteris d’avaluació 

descrits al plec de preinscripcions administratives de l’empresa START-UP BUSINESS 

PARTNERS 

 

1. Memòria (fins 15 punts) 

a. Descripció del contingut, abast i desenvolupament del servei 

L’empresa Start Up Business Partners ha presentat una proposta en la que es descriu l’objectiu 

dels informes, abast i desenvolupament del servei. 

Els classifica en 4 eixos vertebradors: mercats sectorials, creixement empresarial, evolució dels 

indicadors recollits i explotació de les dades recollides . 

b. Proposta d’organigrama  

Es fa una proposta organitzativa per la realització de les tasques derivades del contracte 

enumerant les etapes del servei, durada i distribució de responsabilitats entre entitats, tot i que 

no s’especifica un organigrama de personal. 

c. Coneixement de l’objecte del contracte i de la seva problemàtica 

En la proposta es reflecteix el coneixement de la problemàtica i la tipologia d’informes que es 

proposen per fer un correcte anàlisi de les dades per esbrinar les necessitats i conseqüents 

propostes fruit de l’anàlisi de dades. 

d. Coherència de la metodologia proposada 

Le metodologia proposada és coherent i específica per cada tipologia d’informe.  

e. Claredat de la planificació dels treballs i adequació dels mitjans materials i 

humans adscrits al contracte 

No s’especifiquen els recursos humans adscrits al contracte, més enllà del coordinador. 

2. Metodologia d’anàlisi i extracció de dades (fins a 15 punts) 

Es descriu la metodologia de cadascuna de les tipologies d’informes i s’enumeren els índex de 

cada tipus d’informe. 

En l’apartat 4 es descriu la metodologia d’anàlisi i extracció de dades. 

3. Pla de qualitat (fins a 15 punts)  

a. Qualitat i rigor proposat en quant a l’execució del contracte que permeti obtenir 

un estudi global i útil del projecte Reempresa 



Es proposa l’extracció de les dades directament de l’eina del Reempresa 2020 sota la supervisió 

del director d’Estudis i del responsable de la persona responsable de la gestió de la Informació 

de FCI 

b. Existència de mitjans que permetin assegurar la qualitat del contracte 

Proposen la utilització de l’eina, per ser visual i intuïtiva, com a garantia de la qualitat facilitant 

la detecció de problemes i permetent l’anàlisi de la situació, unificant processos analítics i 

permetent la visualització interactiva.  

c. Controls de qualitat proposats durant l’execució del contracte. 

La seguretat i privacitat que ofereix Microsoft unida amb la possibilitat d’integració amb altres 

plataformes Power BI, SharePoint, Office 365 i Dynamics 365. 

4. Millores en les prestacions del contracte (fins a 15 punts) 

a. Per millores relacionades amb els informes: 3 punts 

Es proposa l’aplicació de l’eina Power BI i el fet de treballar amb informes interactius que 

afavoreixen poder aprofundir en l’anàlisi de les dades concretes i fa que els informes siguin 

dinàmics, multicanal, plurianual i autoeditable. 

b. Per millores relacionades amb la memòria general: 3 punts 

Es proposa la inclusió de mecanismes de difusió i disseminació per a la seva visualització en 

qualsevol format de la suite Microsoft. 

c. Per millores sobre qualsevol aspecte o magnitud: 4 punts 

Es proposa que els informes s’oferiran en modus multi plataforma, podent-se adaptar a 

diferents dispositius i usuaris, així com incloent l’opció de personalització. 

Resultat numèric final de l’avaluació 

1. Memòria 10 punts 

Es descriu el contingut, abast i metodologia, però l’organigrama es descriu a nivell de servei 
però no de personal  

2. Metodologia d’anàlisi i extracció de dades 15 punts 

Es descriu detalladament per tipologia d’informe 

3. Pla de qualitat 10 punts 

Es descriuen les avantatges de l’eina emprada per l’extracció de les dades, però no tant els 
recursos interns per assegurar la qualitat.  

4. Millores en les prestacions del contracte 15 punts 

Es detallen i es descriuen de manera clara les millores proposades  

Total 50 punts 

 

Per que així consti, signo la present a Terrassa, el 5 de novembre de 2021. 

 

      Amparo Martín Bonig 

Responsable de Gestió de Convenis  


