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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
Lot 1 Experts en seguretat alimentaria 

 
 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació en obert 
que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 1 (experts en seguretat 

alimentària), duta a terme mitjançant procediment obert,  s’han presentat un total d’1  
empresa. Aquesta ha estat: 
 

- NASCOR FORMACIÓN 
 
Aquesta empresa ha aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits 
en l’Annex 4 del Plec Administratiu.  
   
1. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen competències/objectius coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 La durada proposada és coherent amb l’activitat. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Es considera una proposta original. 

TOTAL 30  
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2. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

7 La durada és coherent amb la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 20  

 

3. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
4. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
 

5. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  
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S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 70 
 
 

6. OFERTA ECONÒMICA 

  Els criteris de valoració econòmica estan recollits a l’annex 4 del plec administratiu. 

Es valora en funció de l’oferta efectuada i s’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) 
a aquell licitador que oferti un percentatge de reducció lineal més elevat a aplicar 
sobre els preus unitaris màxims fixats. 

 A la resta ofertes se les puntuarà aplicant la següent fórmula: 

                                    Percentatge de baixa ofertat pel licitador 
Puntuació licitador =  ___________________________________ x 30 
                                    Percentatge de baixa més elevat ofertat 
 

Criteris relatius a l’apreciació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:  

Si s’admeten a licitació vint (20) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es 
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, 
sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  

En aquest cas, es considerarà que una proposta és susceptible de contenir valors 
anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa sigui superior a la 
mitjana aritmètica dels percentatges de baixes ofertats per la resta de licitadors, en 5 
punts percentuals. Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc 
(5), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

La proposta econòmica de cada empresa queda resumida a la següent taula: 

 
PERCENTATGE DE BAIXA A APLICAR 

PREU UNITARI MÀXIM SENSE IVA  
(COST BRUT  HORA) MODALITAT 

PRESENCIAL 

NASCOR FORMACIÓN 11% 40,05€ 
 

Per dur a terme la valoració econòmica, s’elabora la següent taula aplicant la fòrmula 
ja explicada anteriorment: 
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PUNTS (5) 

NASCOR FORMACIÓN 30 
 

7. RESUM PUNTUACIÓ 

S’adjunta a continuació el quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna 
de les ofertes 
 

 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) 

 
PUNTS(5) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 30 100 
 

 
 
Conseqüentment es proposa a l’empresa Nascor Formación, amb 100 punts, com a 
adjudicatària dels cursos de formació en obert que organitzen els serveis de formació 
de Mercabarna (lot 1, seguretat alimentària) per un preu unitari màxim sense IVA (cost 
brut hora) modalitat presencial de  40,05€. 
 
 
 
 

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 2 (EXPERTS EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació en obert 
que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 2 (experts en prevenció de 

riscos laborals), duta a terme mitjançant procediment obert,  s’han presentat un total d’1  
empresa. Aquesta ha estat: 
 

- NASCOR FORMACIÓN 
 
Aquesta empresa ha aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits 
en l’Annex 4 del Plec Administratiu.  
   
8. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 
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Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen competències/objectius coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 La durada proposada és coherent amb l’activitat. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Es considera una proposta original. 

TOTAL 30  

 

9. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

7 La durada és coherent amb la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 20  

 

10. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
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NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
11. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
 

12. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  
 

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 70 
 
 

 
13. OFERTA ECONÒMICA 

Els criteris de valoració econòmica estan recollits a l’annex 4 del plec administratiu. 

Es valora en funció de l’oferta efectuada i s’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) 
a aquell licitador que oferti un percentatge de reducció lineal més elevat a aplicar 
sobre els preus unitaris màxims fixats. 

 A la resta ofertes se les puntuarà aplicant la següent fórmula: 

                                    Percentatge de baixa ofertat pel licitador 
Puntuació licitador =  ___________________________________ x 30 
                                    Percentatge de baixa més elevat ofertat 
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Criteris relatius a l’apreciació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:  

Si s’admeten a licitació vint (20) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es 
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, 
sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  

En aquest cas, es considerarà que una proposta és susceptible de contenir valors 
anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa sigui superior a la 
mitjana aritmètica dels percentatges de baixes ofertats per la resta de licitadors, en 5 
punts percentuals. Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc 
(5), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

La proposta econòmica de cada empresa queda resumida a la següent taula: 

 
PERCENTATGE DE BAIXA A APLICAR 

PREU UNITARI MÀXIM SENSE IVA  
(COST BRUT  HORA) MODALITAT 

PRESENCIAL 

NASCOR FORMACIÓN 11% 40,05€ 
 

Per dur a terme la valoració econòmica, s’elabora la següent taula aplicant la fòrmula 
ja explicada anteriorment: 

 
PUNTS (5) 

NASCOR FORMACIÓN 30 
 

14. RESUM PUNTUACIÓ 

S’adjunta a continuació el quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna 
de les ofertes 
 

 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) 

 
PUNTS(5) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 30 100 
 

 
 
Conseqüentment es proposa a l’empresa Nascor Formación, amb 100 punts, com a 
adjudicatària dels cursos de formació en obert que organitzen els serveis de formació 
de Mercabarna (lot 2, prevenció de riscos laborals) per un preu unitari màxim sense 
IVA (cost brut hora) modalitat presencial de  40,05€. 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 3 (EXPERTS DELS CURSOS D’ANGLÈS ) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació en obert 
que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 3 (experts dels cursos 
d’anglès), NO s’ha presentat cap empresa.  

 
 

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 4 (EXPERTS TIC) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació en obert 

que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 4 (experts TIC), duta a terme 
mitjançant procediment obert, s’han presentat un total de 2 empreses. Aquesta ha estat: 
 

- NASCOR FORMACIÓN 
- CIEF  

 
Aquesta empresa ha aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits 
en l’Annex 4 del Plec Administratiu.  
   
15. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen competències/objectius coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 La durada proposada és coherent amb l’activitat. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 



 

 
10 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Es considera una proposta original. 

TOTAL 30  

 

CIEF 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

0 No es defineixen competències/objectius 
coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es proposa durada. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 0 No es considera una proposta original. 

TOTAL 15  

 

16. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 
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Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

7 La durada és coherent amb la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 20  

 

CIEF 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es proposa  durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

17. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
CIEF 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 
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18. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenten millores 

 
CIEF 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenten millores 

 
19. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  

 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 70 
CIEF 15 7 10 0 32 

 
 

 
 

20. OFERTA ECONÒMICA 

  Els criteris de valoració econòmica estan recollits a l’annex 4 del plec administratiu. 

Es valora en funció de l’oferta efectuada i s’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) 
a aquell licitador que oferti un percentatge de reducció lineal més elevat a aplicar 
sobre els preus unitaris màxims fixats. 

 A la resta ofertes se les puntuarà aplicant la següent fórmula: 

                                    Percentatge de baixa ofertat pel licitador 
Puntuació licitador =  ___________________________________ x 30 
                                    Percentatge de baixa més elevat ofertat 
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Criteris relatius a l’apreciació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:  

Si s’admeten a licitació vint (20) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es 
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, 
sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  

En aquest cas, es considerarà que una proposta és susceptible de contenir valors 
anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa sigui superior a la 
mitjana aritmètica dels percentatges de baixes ofertats per la resta de licitadors, en 5 
punts percentuals. Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc 
(5), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

La proposta econòmica de cada empresa queda resumida a la següent taula: 

 
PERCENTATGE DE BAIXA A APLICAR 

PREU UNITARI MÀXIM SENSE IVA  
(COST BRUT  HORA) MODALITAT 

PRESENCIAL 

NASCOR FORMACIÓN 33% 87,10 € 
CIEF 30 % 91 € 

 

Per dur a terme la valoració econòmica, s’elabora la següent taula aplicant la fòrmula 
ja explicada anteriorment: 

 
PUNTS (5) 

NASCOR FORMACIÓN 30 
CIEF 27,27 

 
21. RESUM PUNTUACIÓ 

S’adjunta a continuació el quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna 
de les ofertes 
 

 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) 

 
PUNTS(5) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 30 100 
CIEF 15 7 10 0 27,27 59,27 

 
 
 
Conseqüentment es proposa a les empreses Nascor Formación, amb 100 punts, i CIEF, 
amb 59,27 punts, com a adjudicatàries dels cursos de formació en obert que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna (lot 4, TIC), per un preu unitari 
màxim sense IVA (cost brut hora) modalitat presencial de  87,10 € (Nascor Formación) 
i de 91 € (CIEF). 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 5 (EXPERTS EN COMERÇ I DISTRIBUCIÓ) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació en obert 
que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 5 (experts en comerç i 

distribució), duta a terme mitjançant procediment obert, s’han presentat un total d’1  
empresa. Aquesta ha estat: 
 

- NASCOR FORMACIÓN 
 
Aquesta empresa ha aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits 
en l’Annex 4 del Plec Administratiu.  
   
22. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen competències/objectius coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 La durada proposada és coherent amb l’activitat. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Es considera una proposta original. 
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TOTAL 30  

 

23. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

7 La durada és coherent amb la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 20  

 

24. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
25. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenta informació addicional innovadora 
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26. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  
 

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 70 
 
 
 

27. OFERTA ECONÒMICA 

Els criteris de valoració econòmica estan recollits a l’annex 4 del plec administratiu. 

Es valora en funció de l’oferta efectuada i s’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) 
a aquell licitador que oferti un percentatge de reducció lineal més elevat a aplicar 
sobre els preus unitaris màxims fixats. 

 A la resta ofertes se les puntuarà aplicant la següent fórmula: 

                                    Percentatge de baixa ofertat pel licitador 
Puntuació licitador =  ___________________________________ x 30 
                                    Percentatge de baixa més elevat ofertat 
 

Criteris relatius a l’apreciació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:  

Si s’admeten a licitació vint (20) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es 
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, 
sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  

En aquest cas, es considerarà que una proposta és susceptible de contenir valors 
anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa sigui superior a la 
mitjana aritmètica dels percentatges de baixes ofertats per la resta de licitadors, en 5 
punts percentuals. Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc 
(5), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

La proposta econòmica de cada empresa queda resumida a la següent taula: 

 
PERCENTATGE DE BAIXA A APLICAR 

PREU UNITARI MÀXIM SENSE IVA  
(COST BRUT  HORA) MODALITAT 

PRESENCIAL 

NASCOR FORMACIÓN 25% 67,50 € 
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Per dur a terme la valoració econòmica, s’elabora la següent taula aplicant la fòrmula 
ja explicada anteriorment: 

 
PUNTS (5) 

NASCOR FORMACIÓN 30 
 

28. RESUM PUNTUACIÓ 

S’adjunta a continuació el quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna 
de les ofertes 
 

 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) 

 
PUNTS(5) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 30 100 
 

 
 
Conseqüentment es proposa a l’empresa Nascor Formación, amb 100 punts, com a 
adjudicatària dels cursos de formació en obert que organitzen els serveis de formació 
de Mercabarna (lot 5, Comerç i distribució) per un preu unitari màxim sense IVA (cost 
brut hora) modalitat presencial de  67,50€. 
 

 
INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 6 (HABILITATS PERSONALS I DIRECTIVES) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació en obert 
que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 6 (habilitats personals i 

directives), duta a terme mitjançant procediment obert, s’han presentat un total de 3 
empreses. Aquesta ha estat: 
 

- NASCOR FORMACIÓN 
- JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 
- MARIA ISABEL ACERA 

 
Aquesta empresa ha aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits 
en l’Annex 4 del Plec Administratiu.  
   
29. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  
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NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen competències/objectius coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 La durada proposada és coherent amb l’activitat. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Es considera una proposta original. 

TOTAL 30  

 

JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

0 No es defineixen competències/objectius 
coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es proposa durada. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  
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Originalitat (màx. 5 punts) 0 No es considera una proposta original. 

TOTAL 15  

 

MARIA ISABEL ACERA 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

0 No es defineix una activitats, sinó una acció 
formativa. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

0 No es defineix una activitats, sinó una acció 
formativa. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix una activitats, sinó una acció 
formativa. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

0 No es defineix una activitats, sinó una acció 
formativa. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es defineix una activitats, sinó una acció 
formativa. 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 No es defineix una activitats, sinó una acció 
formativa. 

TOTAL 0  

 

30. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

7 La durada és coherent amb la prova 
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Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 20  

 

JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es proposa  durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

MARIA ISABEL ACERA 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es proposa  durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

31. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
MARIA ISABEL ACERA 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
32. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenten millores 

 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenten millores 

 
MARIA ISABEL ACERA 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 



 

 
22 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenten millores 

 
33. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  

 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 70 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 15 7 0 0 22 
MARIA ISABEL ACERA 0 7 10 10 27 

 
 
 

34. OFERTA ECONÒMICA 

 

Els criteris de valoració econòmica estan recollits a l’annex 4 del plec administratiu. 

Es valora en funció de l’oferta efectuada i s’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) 
a aquell licitador que oferti un percentatge de reducció lineal més elevat a aplicar 
sobre els preus unitaris màxims fixats. 

 A la resta ofertes se les puntuarà aplicant la següent fórmula: 

                                    Percentatge de baixa ofertat pel licitador 
Puntuació licitador =  ___________________________________ x 30 
                                    Percentatge de baixa més elevat ofertat 
 

Criteris relatius a l’apreciació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:  

Si s’admeten a licitació vint (20) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es 
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, 
sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  

En aquest cas, es considerarà que una proposta és susceptible de contenir valors 
anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa sigui superior a la 
mitjana aritmètica dels percentatges de baixes ofertats per la resta de licitadors, en 5 
punts percentuals. Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc 
(5), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 
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La proposta econòmica de cada empresa queda resumida a la següent taula: 

 
PERCENTATGE DE BAIXA A APLICAR 

PREU UNITARI MÀXIM SENSE IVA  
(COST BRUT  HORA) MODALITAT 

PRESENCIAL 

NASCOR FORMACIÓN 24% 68,40 € 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 33 % 60,30 € 
MARIA ISABEL ACERA 22,20% 70,02 € 

 

Per dur a terme la valoració econòmica, s’elabora la següent taula aplicant la fòrmula 
ja explicada anteriorment: 

 
PUNTS (5) 

NASCOR FORMACIÓN 21,82 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 30 
MARIA ISABEL ACERA 20,18 

 
35. RESUM PUNTUACIÓ 

S’adjunta a continuació el quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna 
de les ofertes 
 

 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) 

 
PUNTS(5) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 21,82 91,82 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 15 7 0 0 30 52 
MARIA ISABEL ACERA 0 7 10 10 20,18 47,18 

 
 
 
Conseqüentment es proposa a les empreses Nascor Formación, amb 91,82 punts, Joan 
Enric Campañá, amb 52 punts, i Maria Isabel Acera, amb 47,18 punts, com a 
adjudicatàries dels cursos de formació en obert que organitzen els serveis de formació 
de Mercabarna (lot 6, habilitats personals i directives), per un preu unitari màxim 
sense IVA (cost brut hora) modalitat presencial de  68,40 € (Nascor Formación), 60,30 
€ (Joan Enric Campañá) i 70,02 € (Maria Isabel Acera). 
 

 
 

INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 7 (EXPERTS ECONOMIA I FINANCES) 

 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació en obert 
que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 7 (experts economia i 
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finances), duta a terme mitjançant procediment obert, s’han presentat un total d’1  
empresa. Aquesta ha estat: 
 

- NASCOR FORMACIÓN 
 
Aquesta empresa ha aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits 
en l’Annex 4 del Plec Administratiu.  
   
36. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 
desenvolupar (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen competències/objectius coherents. 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

5 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 La durada proposada és coherent amb l’activitat. 

Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

5 Es possible implicar tot el grup classe. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Es considera una proposta original. 

TOTAL 30  

 

37. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

7 La durada és coherent amb la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 20  

 

38. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 
10 punts) 

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
39. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
 

40. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  
 

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS T 
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NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 70 
 
 
 

41. OFERTA ECONÒMICA 

Els criteris de valoració econòmica estan recollits a l’annex 4 del plec administratiu. 

Es valora en funció de l’oferta efectuada i s’atorgarà la màxima puntuació (30 punts) 
a aquell licitador que oferti un percentatge de reducció lineal més elevat a aplicar 
sobre els preus unitaris màxims fixats. 

 A la resta ofertes se les puntuarà aplicant la següent fórmula: 

                                    Percentatge de baixa ofertat pel licitador 
Puntuació licitador =  ___________________________________ x 30 
                                    Percentatge de baixa més elevat ofertat 
 

Criteris relatius a l’apreciació de propostes que poden contenir valors anormals o 
desproporcionats:  

Si s’admeten a licitació vint (20) o més ofertes, la mitjana aritmètica de les ofertes es 
calcularà excloent-hi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, 
sens perjudici d’allò previst a l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.  

En aquest cas, es considerarà que una proposta és susceptible de contenir valors 
anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa sigui superior a la 
mitjana aritmètica dels percentatges de baixes ofertats per la resta de licitadors, en 5 
punts percentuals. Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc 
(5), no seran d’aplicació els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 

La proposta econòmica de cada empresa queda resumida a la següent taula: 

 
PERCENTATGE DE BAIXA A APLICAR 

PREU UNITARI MÀXIM SENSE IVA  
(COST BRUT  HORA) MODALITAT 

PRESENCIAL 

NASCOR FORMACIÓN 22% 58,50 € 
 

Per dur a terme la valoració econòmica, s’elabora la següent taula aplicant la fòrmula 
ja explicada anteriorment: 

 
PUNTS (5) 

NASCOR FORMACIÓN 30 
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42. RESUM PUNTUACIÓ 

S’adjunta a continuació el quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna 
de les ofertes 
 

 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) 

 
PUNTS(5) PUNTS T 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 30 100 
 

 
 
Conseqüentment es proposa a l’empresa Nascor Formación, amb 100 punts, com a 
adjudicatària dels cursos de formació en obert que organitzen els serveis de formació 
de Mercabarna (lot 7, Economia i finances) per un preu unitari màxim sense IVA (cost 
brut hora) modalitat presencial de  58,50€. 
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