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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER AL 

CONTRACTE MENOR PER A UN SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A 

L'ESTUDI DE LA SITUACIÓ DE CARDIOPROTECCIÓ DE LA CIUTAT DE PALMA 

 

EXPEDIENT: 29/2022 

 

Desprès de la publicació del pertinent anunci en data de 31/08/2022 al Perfil del 

Contractant/Contractes Menors de la plana web municipal, i dins el termini establert 

de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació, han presentat les seves ofertes, en 

temps i forma, un total d’ 1 entitat.  

 

L’oferta presentada és la següent: 

- SEMES BALEARES, essent SEMES les sigles de Sociedad Española de 

Medicina de Urgencias y Emergencias 

 

Les persones tècniques municipals que subscriuen han procedit a l’avaluació de 

l'oferta a partir de la documentació tècnica i econòmica aportada i mitjançant 

l’aplicació dels criteris d’adjudicació continguts a la Memòria de data 31/08/2022 base 

de la licitació, que a continuació es reprodueixen: 

 

1.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, AVALUABLES TOTS DE FORMA AUTOMÀTICA 

MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES, XIFRES O PERCENTATGES 

(màxim: 60 punts):  

1.A -OFERTA ECONÒMICA A TANT ALÇAT: Es valorarà aquest apartat fins un 

màxim de 20 punts, segons la fórmula següent, en què el tipus de licitació té valor 

zero, P= M * (PL –Po) / (PL-Pm)  

On:  

P= puntuació de l’oferta presentada  

M= puntuació màxima  

PL=import de licitació  

Po=import de l’oferta a valorar  

Pm= import de l’oferta més econòmica 
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La puntuació correspondrà a l’oferta econòmica presentada a tant alçat, per al conjunt 

de prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, amb caràcter integral. En cap 

cas s’admetrà revisió del preu ofert, el qual serà d’aplicació al llarg de tota la durada 

del contracte.  

 

1.B- ALTRES MILLORES AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT 

FÓRMULES, XIFRES O PERCENTATGES (fins un màxim de 40 punts):  

1.B.1-Experiència en la elaboració d’activitats formatives, d’assessorament o 

investigació de salut (2 punts per cada activitat realitzada: fins un màxim de 10 punts).  

1.B.2-Experiència del personal tècnic per a l’execució d’aquest contracte, en relació a 

la investigació qualitativa – quantitativa en ciències de la salut (per cada article 

científic indexat 2 punts : fins a un màxim de 10 punts).  

1.B.3-Formació del personal tècnic per a l´execució d’aquest contracte (2 punts per a 

cada màster oficial de ciències de la salut de 60 ECTS ; 2 punts per a cada 

màster/postgrau relacionat amb ciències de la salut; i 2 punts per cada títol de doctor : 

fins un màxim de 10 punts).  

1.B.4-Nombre de persones amb perfil tècnic de salut de la empresa/entitat (sense 

contar la persona referent) que estaran a disposició per la execució del contracte. (2,5 

punts per cada persona, fins un màxim de 10 punts) 

 

2.- CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR:  màxim 40 

punts.  

S'atorgarà fins a un màxim de 40 punts en concepte de valoració de la qualitat del 

projecte tècnic i metodologia proposada per a la realització de l’objecte del contracte: 

es valorarà el detall, concreció i la claredat; la definició de procediments i instruments; 

i la planificació de les activitats de cada un dels següents apartats de la proposta 

tècnica a presentar:  

a) Objectius (fins un màxim de 10 punts)  

b) Metodologia (fins un màxim de 15 punts) 

c) Seguiment i avaluació (15 punts) 

 

 

Les persones tècniques municipals que subscriuen han procedit a l’avaluació de 

l'oferta a partir de la documentació tècnica i econòmica aportada i mitjançant 



 

Àrea Delegada de Turisme, Sanitat i Consum - Pl. Santa Eulàlia, 9-4t. (07001) Palma.  
Tel. 971 225900. www.palmademallorca.es 

3/6 

l’aplicació dels criteris d’adjudicació continguts a la Memòria de data 31/08/2022, atès 

que sols s’ha presentat una entitat no es fa una valoració quantitativa sinó que 

descriptiva. 

 

1.-CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, AVALUABLES TOTS DE FORMA AUTOMÀTICA 

MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES, XIFRES O PERCENTATGES  

1.A -OFERTA ECONÒMICA A TANT ALÇAT 

Pel conjunt de prestacions incloses en l’objecte del contracte, l’oferta econòmica de 

SEMES Baleares és de 14.800€ sense IVA. L’import de l’IVA aplicable serà del 21%. 

S’ajusta al preu especificat a la memòria tècnica. 

 

1.B- ALTRES MILLORES AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT 

FÓRMULES, XIFRES O PERCENTATGES 

Les referències presentades als punts 1.B.1, 1.B.2, 1.B.3 són d’en José Daniel García 

Martín en qualitat de responsable tècnic i coordinador del projecte, i President 

Autonòmic de Balears de SEMES, segons el Currículum Vitae aportat. 

 

1.B.1-Experiència en la elaboració d’activitats formatives, d’assessorament o 

investigació de salut 

− 10 cursos en el qual participa com a docent   

− 2 cursos com a director 

− 19 comunicacions a congressos tant en la modalitat pòster com en 

comunicació oral 

− Responsable de l'àrea de formació continuada del servei d'urgències de 

l'Hospital de Manacor des del 2008  

− Vocal de la comissió de docència i investigació de l'hospital de Manacor des del 

2008 

 

1.B.2-Experiència del personal tècnic per a l’execució d’aquest contracte, en relació a 

la investigació qualitativa – quantitativa en ciències de la salut  

Presenta 5 publicacions, 3 a revistes científiques i dues a llibres de medicina. 

També presenta dos premis: 
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− Premi d’investigació Damià Carbó 2010 pel treball “Análisis de costes de la 

atención urgente medico quirúrgica en un hospital comarcal durante el año 

2009” (COMIB, Palma 2010) 

− Primer premi a la comunicació “Inercias en la práctica clínica: el caso del AAS y 

la HTA” (Congreso regional Castilla y León de la SCLMFyC, Burgos 2001) 

 

1.B.3-Formació del personal tècnic per a l´execució d’aquest contracte (màster oficial 

de ciències de la salut de 60 ECTS; màster/postgrau relacionat amb ciències de la 

salut; i títol de doctor).  

− Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Unidad docente de 

Salamanca) 

− Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica (UNED e Instituto de Salud 

Carlos III) 

− Máster en Actualización Profesional en Atención de Procesos Urgentes y 

Emergentes (SEMES, Editorial Médica Panamericana y Universidad de 

Barcelona) 

− Experto Universitario en Medicina de Urgencias y Emergencias 

Extrahospitalarias (Universidad de Salamanca) 

− Experto en Gestión de Riesgos y Mejora de la Seguridad del Paciente (DG de 

Salud Pública, Calidad e Innovaciön MMSSII) 

− Suficiencia investigadora, doctorado en “Avances en cirugía” (Universidad de 

Salamanca) 

 

 

1.B.4.-Nombre de persones amb perfil tècnic de salut de la empresa/entitat que 

estaran a disposició per la execució del contracte.  

Coordinador i responsable tècnic: Dr. J. Daniel García Martín  

Col·laboraran directament:  

− Dra. Lourdes Piedrafita  

− Dra Catalina Nadal  

− DUE Nuria Aliaga Gallegos 

S’adjunten els currículums de Catalina Nadal i de Nuria Aliaga 
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En el projecte presentat no s’especifiquen les funcions ni com col·laboraran aquestes 

professionals. 

 

2.- CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR: 

La proposta tècnica presentada per SEMES Baleares és genèrica, remetent el 

projecte al seguiment de la Memòria Justificativa i alguns dels punts es concreten o 

detallen de manera molt superficial. A l’hora de desenvolupar el projecte: “el contenido 

y formato del proyecto será igual al especificado en el apartado 3 "especificaciones 

técnicas de la prestación "de la memoria justificativa del contrato menor, respondiendo 

a las necesidades requeridas en el mismo en sus diferentes apartados” (a l’apartat de 

METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO) 

 

a) Objectius  

No es detalla cap objectiu general ni específic, per aquest motiu ens remetem a 

l’objecte del contracte com a objectiu general del projecte. 

 

b) Metodologia  

A l’apartat de “METODOLOGÍA Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO” enumera els 

següents punts però no els descriu: 

1- Revisión legal en materia de cardioprotección. 

2- Actualización de la lex artis en materia de soporte vital básico y avanzado. 

3- Consulta y estudio de las bases poblacionales locales y estado de salud mediante 

revisión y análisis de los ficheros oficiales de INE, IBESTAT, memoria actividad IB 

Salut y centros sanitarios de Mallorca 

4- Informes de estados de salud para España de la European Observatory on Health 

Systems and Policies. 

5- Revisión y valoración de registro de DESA de Baleares. 

6-Revisión de incidencias de los últimos 5 años e información relacionada con los 

mismos del 112 y 061. 

7- Trabajo de campo de actualización y conocimiento de la situación actual de los 

DESAs. 

8-Edición de documento divulgativo e infografias relacionadas con la cardioprotección 

con lenguaje comprensible para la población civil. 
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c) Seguiment i avaluació 

Especifica que es durà a terme una coordinació del projecte perquè es compleixin els 

ítems enumerats a l’apartat de la metodologia dins els 12 mesos de la durada del 

contracte. Presenta un cronograma relacionat amb la Memòria Justificativa, dividit en 

3 blocs (diagnòstic de situació, proposta d’actuació i document divulgatiu). 

El seguiment i avaluació no es pot valorar perquè els objectius específics no estan 

formalitzats i tampoc presenten cap indicador d’avaluació. 

 

Per tant, les persones tècniques que subscriuen valoren la proposta presentada per 

SEMES BALEARES com a adequada d’acord amb l’objecte del contracte. 

 

És preveu una execució del contracte per un import global de 17.908 euros, IVA 

inclòs, que és l’oferta que s’ha presentat al concurs. 

 

Per la qual cosa, es proposa a l’entitat SEMES BALEARES amb NIE G78793916, per 

a la adjudicació d’aquest contracte.  

 

Palma, 29 de setembre de 2022. 

 

La TAE mitjà Infermera    El TAE Cap de servei de Consum i Salut 

 

 

Maria Ingla Pol     Bernat Calafat i Vich 
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