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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
 

HOMOLOGACIÓ D’EXPERTS QUE IMPARTEIXEN ELS CURSOS DE 
FORMACIÓ IN COMPANY QUE ORGANITZEN ELS SERVEIS 

DE FORMACIÓ DE MERCABARNA  
 

Lot 1 experts dels cursos d’idiomes 
Lot 2 experts dels cursos de tic ( tecnologies informàtiques de la comunicació) 
Lot 3 experts dels cursos de seguretat alimentària 
Lot 4 experts dels cursos de prevenció de riscos laborals 
Lot 5 experts dels cursos d’economia i finances 
Lot 6 experts dels cursos de comerç i vendes 
Lot 7 experts dels cursos d’habilitats personals i directives 
Lot 8 experts dels cursos de coneixement tècnic de la carn i elaborats carnis 
Lot 9 experts dels cursos de coneixement tècnic de productes de la pesca i de l’aqüicultura 
Lot 10 experts dels cursos de coneixement tècnic de fruites i hortalisses 
Lot 11 experts dels cursos de coneixement tècnic de pa i productes de brioixeria i pastisseria 
Lot 12 experts dels cursos de manipulació de la carn i derivats carnis per a la seva 
comercialització 
Lot 13 experts dels cursos de manipulació del peix i del marisc fresc i congelat per a la seva 
comercialització 
Lot 14 experts dels cursos de manipulació de fruites i hortalisses per a la seva comercialització 
Lot 15 experts dels cursos de fabricació de pa i productes de brioixeria i pastisseria 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 1 (EXPERTS DELS CURSOS D’IDIOMES) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 1 (experts dels cursos d’idiomes), duta a 
terme mitjançant procediment obert,  s’han presentat un total de 3 empreses. aquestes han 
estat: 
 

- FORMAQUR 
- ENGLISH FOR BUSINESS 
- BERLITZ 

 
D’aquestes 3 empreses, només FORMAQUR i ENGLISH FOR BUSINESS han aportat tota la 
documentació. L’empresa BERLITZ ha quedat exclosa de la present licitació, al no haver 
presentat 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  

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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 defineix la 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 és original 

TOTAL 15  
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ENGLISH FOR BUSINESS 

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  

 

2. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

FORMAQUR 

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 defineix durada de l’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No és original 

TOTAL 7  
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ENGLISH FOR BUSINESS 

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 defineix durada de l’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

3. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
ENGLISH FOR BUSINESS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

4. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMAQUR 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
ENGLISH FOR BUSINESS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
 

5. 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 

FORMAQUR 
 15 7 0 0 22 
ENGLISH FOR BUSINESS 
 30 7 0 10 47 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 2 (EXPERTS DELS CURSOS DE TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES DE LA 

COMUNICACIÓ) 
 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company 
que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 2 (experts dels  cursos de 

tecnologies informàtiques de la comunicació), duta a terme mitjançant procediment obert,  
s’han presentat un total de 5 empreses. aquestes han estat: 
 

- FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
- NASCOR FORMACIÓN 
- FORMAQUR 
- CIEF 
- FORSULTING 

 
D’aquestes 5 empreses, totes han 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.  
   
6. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències/objectius. 

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

TOTAL 30  

 

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  

 

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 
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Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

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 defineix la 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) 5 Es considera una proposta original 

TOTAL 20  

 

FORSULTING 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 
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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 defineix la 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) 5 es considera una proposta original. 

TOTAL 20  

 

7. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

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 És original 

TOTAL 20  

 

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  

 

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineix clarament la prova d’avaluació 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es defineix clarament la prova d’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es defineix clarament la prova d’avaluació 

TOTAL 0  

 

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 s’especifica durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  
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FORSULTING 

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 s’especifica durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

8. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 
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CIEF 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
9. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
CIEF 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 
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FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

10. 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 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
 30 20 0 0 50 
NASCOR FORMACIÓN 
 30 20 10 10 70 
FORMAQUR 
 0 0 0 0 0 
CIEF 
 20 7 10 0 37 
FORSULTING 
 20 7 10 0 37 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 3 (EXPERTS DELS CURSOS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA) 

 
 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna, lot 3 (experts dels cursos de seguretat 

alimentària), duta a terme mitjançant procediment obert, s’han presentat un total de 4 
empreses. aquestes han estat: 
 

- FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
- NASCOR FORMACIÓN 
- FORMAQUR 
- GREMI DE FLEQUERS 

 
D’aquestes 4 empreses, totes han 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.  
   
11. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

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 defineix la 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) 5 Es considera una proposta original 

TOTAL 20  
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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 Es defineix la 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) 5 Es considera una proposta original 

TOTAL 30  

 

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

5 Es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

5 Es possible implicar tot el grup classe 

No generació de 5 No s’estimula la competitivitat entre els 
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competitivitat (màx. 5 punts) companys.  

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

TOTAL 15  

 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

12. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

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) 

0 No es defineix durada de l’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 13  

 

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) 

0 No s’especifica durada. 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

FORMAQUR 

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 s’especifica durada. 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

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

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

TOTAL 0  

 

13. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

14. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

15. 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 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
 20 13 0 0 33 
NASCOR FORMACIÓN 
 30 7 10 10 57 
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FORMAQUR 
 15 7 0 0 22 
GREMI DE FLEQUERS 
 0 0 0 0 0 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 4 (EXPERTS DELS CURSOS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS) 
 
 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna, lot 4 (experts dels cursos de prevenció de 

riscos), duta a terme mitjançant procediment obert, s’han presentat un total de 5 empreses. 
aquestes han estat: 
 

- FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
- NASCOR FORMACIÓN 
- FORMAQUR 
- GREMI DE FLEQUERS 
- ERGO GRUP 

 
D’aquestes 5 empreses, totes han 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.  
   
16. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

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

TOTAL 30  

 

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  

 

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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 defineix la durada. 
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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  

 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

ERGO GRUP 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 
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Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

17. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

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 defineix durada de l’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 13  

 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 

7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
part de Mercabarna. 
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didàctics (màx. 7 punts) 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No s’especifica durada. 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

FORMAQUR 

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 s’especifica durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

TOTAL 0  

 

ERGO GRUP 
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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) 

0 No s’especifica durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

18. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
GREMI DE FLEQUERS 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
ERGO GRUP 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
19. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
ERGO GRUP 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

20. 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 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
 30 13 0 0 43 
NASCOR FORMACIÓN 
 30 7 10 10 57 
FORMAQUR 
 15 7 0 0 22 
GREMI DE FLEQUERS 
 0 0 0 0 0 
ERGO GRUP 
 0 7 0 0 7 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 5 (EXPERTS DELS CURSOS D’ECONOMIA I FINANCES) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna, lot 5 (experts dels cursos d’economia i 

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

- NASCOR FORMACIÓN 
- FORMAQUR 
- FORSULTING 

 
D’aquestes 3 empreses, totes han 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.  
   
21. 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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FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

FORSULTING 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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 
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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 25  

 

22. 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) 

0 No s’especifica durada. 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

TOTAL 0  
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FORSULTING 

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 s’especifica durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

23. 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 

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 
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24. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

25. 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 7 10 10 57 
FORMAQUR 
 0 0 0 0 0 
FORSULTING 
 25 7 10 0 42 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 6 (EXPERTS DELS CURSOS DE COMERÇ I VENDES) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 6 (experts dels cursos de comerç i 

vendes), duta a terme mitjançant procediment obert,  s’han presentat un total de 8  empreses. 
aquestes han estat: 
 

- CIEF CONSULTING INTEGRAL 
- CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
- FERMÍN LORENTE 
- GREMI DE FLEQUERS 
- FORMAQUR 
- NASCOR FORMACIÓN 
- FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
- FORSULTING 

 
D’aquestes 8 empreses, totes han 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.  
   
26. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

CIEF CONSULTING INTEGRAL 

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) 

0 No es defineix la durada. 

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

5 Es possible implicar tot el grup classe 

No generació de 5 No s’estimula la competitivitat entre els 
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competitivitat (màx. 5 punts) companys.  

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

TOTAL 25  

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 

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) 

0 No es defineix la 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) 5 Es considera una proposta original 

TOTAL 25  

 

FERMÍN LORENTE 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 
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Possibilitat d’implicar tot el 
grup classe (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 
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Facilitat de ser realitzada 
amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 5 punts) 

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  

 

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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FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències/objectius. 

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) 

0 Sí s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

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

TOTAL 20  

 

FORSULTING 

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.  



 

 
39 

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

TOTAL 25  

 

27. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

CIEF CONSULTING INTEGRAL 

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 defineix durada de l’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No és original 

TOTAL 7  

 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 

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  
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FERMÍN LORENTE 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics disponibles 
per part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No s’especifica durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 0  

 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

TOTAL 0  

 

FORMAQUR 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta una avaluació, sinó una 
autoavaluació 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta una avaluació, sinó una 
autoavaluació 
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Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta una avaluació, sinó una 
autoavaluació 

TOTAL 0  

 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 S’excedeix el màxim de pàgines permeses 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 S’excedeix el màxim de pàgines permeses 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 S’excedeix el màxim de pàgines permeses 

TOTAL 0  

 

FORMACIÓ INTEL·LIGENT 

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) 

0 S’excedeix el màxim de pàgines permeses 

TOTAL 14  

 

FORSULTING 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Facilitat de ser realitzada 7 Es defineixen mitjans didàctics disponibles per 
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amb els mínims mitjans 
didàctics (màx. 7 punts) 

part de Mercabarna 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No s’especifica durada de la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 S’excedeix el màxim de pàgines permeses 

TOTAL 7  

 

28. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CIEF CONSULTING INTEGRAL 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
FERMÍN LORENTE 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Presentació d’informació 
addicional innovadora (màx. 

0 No es presenta informació addicional innovadora 
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10 punts) 

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
29. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CIEF CONSULTING INTEGRAL 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 
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CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
FERMÍN LORENTE 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
FORMAQUR 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 
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30. 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 

CIEF CONSULTING 
INTEGRAL 
 25 7 10 0 42 
CONSOLACIÓN 
FERNANDEZ 
 25 20 0 0 45 
FERMÍN LORENTE 
 0 0 0 0 0 
GREMI DE FLEQUERS 
 0 0 0 0 0 
FORMAQUR 
 0 0 0 0 0 
NASCOR FORMACIÓN 
 30 0 10 10 50 
FORMACIÓ INTEL·LIGENT 
 20 14 0 0 34 
FORSULTING 
 25 7 10 0 42 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 7 (EXPERTS DELS CURSOS D’HABILITATS PERSONALS I DIRECTIVES) 
 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 7 (experts dels cursos d’habilitats 

personals i directives), duta a terme mitjançant procediment obert,  s’han presentat un total 
de 10  empreses. aquestes han estat: 
 

- INCREMENTIS 
- ELEGANT 
- NASCOR FORMACIÓN 
- GREMI DE FLEQUERS 
- BIG WIG 
- JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 
- FERMIN LORENTE 
- CIEF 
- FORSULTING 
- Ma ISABEL ACERA 

 
D’aquestes 10 empreses, totes han 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.  
   
31. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

INCREMENTIS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències/objectius 
coherents a l’activitat. 

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 defineix la durada. 

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

5 Es possible implicar tot el grup classe 
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No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No s’estimula la competitivitat entre els 
companys.  

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Es considera una proposta original 

TOTAL 15  

 

ELEGANT 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta cap activitat  

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

0 No es presenta cap activitat  

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es presenta cap activitat  

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

0 No es presenta cap activitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es presenta cap activitat  

Originalitat (màx. 5 punts) 0 No es presenta cap activitat  

TOTAL 0  

 

NASCOR FORMACIÓN 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

5 Es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

5 Es defineixen mitjans didàctics requerits 
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Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 Es defineix una durada coherent. 

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

5 Es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No es genera competitivitat 

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 30  

 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No plantegen cap activitat. 

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

0 No plantegen cap activitat. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No plantegen cap activitat. 

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

0 No plantegen cap activitat. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No plantegen cap activitat. 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 No plantegen cap activitat. 

TOTAL 0  

 

BIG WIG 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

Coherència amb les 
competències a 

0 No es defineixen competències ni objectius de 
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desenvolupar (màx. 5 punts) l’activitat. 

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

5 Facilitat de ser realitzada amb els mínims mitjans 
didàctics 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

5 Es defineix la durada coherent. 

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

5 Es contempla aquesta possibilitat.  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

5 No es genera competitivitat 

Originalitat (màx. 5 punts) 5 Activitat original 

TOTAL 25  

 

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.  

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

TOTAL 15  

 

FERMIN LORENTE 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No presenten proposta d’activitat. 

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

0 No presenten proposta d’activitat. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No presenten proposta d’activitat. 

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

0 No presenten proposta d’activitat. 

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No presenten proposta d’activitat. 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 No presenten proposta d’activitat. 

TOTAL 0  

 

CIEF 

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) 

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) 5 No es considera una proposta original. 
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TOTAL 25  

 

FORSULTING 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències/objectius 

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 No es considera una proposta original. 

TOTAL 25  

 

Ma ISABEL ACER 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No presenta activitat 

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

0 No presenta activitat 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No presenta activitat 

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

0 No presenta activitat 
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No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No presenta activitat 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 No presenta activitat 

TOTAL 0  

 

32. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

INCREMENTIS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No presenten avaluació, sinó qüestionari de 
satisfacció. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No presenten avaluació, sinó qüestionari de 
satisfacció. 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No presenten avaluació, sinó qüestionari de 
satisfacció. 

TOTAL 0  

 

ELEGANT 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta proposta d’avaluació 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta proposta d’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta proposta d’avaluació 

TOTAL 0  
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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 S’especifica durada coherent 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 20  

 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es planteja cap prova d’avaluació 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es planteja cap prova d’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es planteja cap prova d’avaluació 

TOTAL 0  

 

BIG WIG 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

7 Es pot realitzar amb els mínims mitjans didàctics. 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es proposa durada. 
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Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 Proposta no original 

TOTAL 7  

 

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  

 

FERMIN LORENTE 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No presenta proposta d’avaluació 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No presenta proposta d’avaluació 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No presenta proposta d’avaluació 

TOTAL 0  

 

CIEF 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 
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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 s’especifica durada de la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una proposta original. 

TOTAL   

 

FORSULTING 

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 s’especifica durada de la prova 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 S’excedeix el màxim de pàgines permeses 

TOTAL 7  

 

Ma ISABEL ACER 

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   
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33. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

INCREMENTIS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
ELEGANT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
BIG WIG 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 



 

 
57 

JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No  presenta informació addicional innovadora 

 
FERMIN LORENTE 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
CIEF 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

10 Es presenta informació addicional innovadora 

 
Ma ISABEL ACER 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No Es presenta informació addicional innovadora 

 
34. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
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INCREMENTIS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
ELEGANT 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 10 Es presenten  possibles millores 

 
GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
BIG WIG 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
FERMIN LORENTE 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
CIEF 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

 
FORSULTING 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
Ma ISABEL ACER 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 

 
35. 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 

INCREMENTIS 
 15 0 0 0 15 
ELEGANT 
 0 0 0 0 0 
NASCOR FORMACIÓN 
 30 20 10 10 70 
GREMI DE FLEQUERS 
 0 0 0 0 0 
BIG WIG 
 25 7 0 0 32 
JOAN ENRIC CAMPAÑÁ 
 15 7 0 0 22 
FERMIN LORENTE 
 0 0 0 0 0 
CIEF 
 25 7 10 0 42 
FORSULTING 
 25 7 10 0 42 
Ma ISABEL ACER 
 0 7 0 0 7 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 8 (EXPERTS DELS CURSOS DE CONEIXEMENT DE LA CARN I ELABORATS 

CARNIS) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 8 (experts dels cursos de coneixement 
de la carn i elaborats carnis), NO s’ha presentat cap empresa.  
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 9 (EXPERTS DELS CURSOS DE CONEIXEMENT TÈCNIC DE PRODUCTES DE LA 

PESCA I DE L’AQÜICULTURA) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 9 (experts dels cursos de coneixement 

tècnic de productes de la pesca i de l’aqüicultura), duta a terme mitjançant procediment obert,  
s’han presentat un total d’1  empresa. Aquesta ha estat: 
 

- CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
 
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  

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 

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) 

0 No es defineix la 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) 5 Es considera una proposta original 

TOTAL 25  

 

37. Exemple de prova d’avaluació 
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Puntuació màxima 20 punts  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 

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  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
39. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

40. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  
 

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de les 
ofertes.  
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PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS T 

CONSOLACIÓN 
FERNANDEZ 
 25 20 0 0 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
64 

 
INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 10 (EXPERTS DELS CURSOS DE CONEIXEMENT TÈCNIC DE FRUITES I 
HORTALISSES) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 10 (experts dels cursos de coneixement 
tècnic de fruites i hortalisses), no s’ha presentat cap empresa.  
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 11 (EXPERTS DELS CURSOS DE CONEIXEMENT TÈCNIC DE PA I PRODUCTES 

DE BRIOIXERIA I PASTISSERIA) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 11 (experts dels cursos de coneixement 

tècnic de pa i productes de brioixeria i pastisseria), duta a terme mitjançant procediment 
obert,  s’han presentat un total d’1  empresa. Aquesta ha estat: 
 

- GREMI DE FLEQUERS 
 
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.  
   
41. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  
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42. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

TOTAL 0  

 

43. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
44. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
 

45. 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 

GREMI DE FLEQUERS 
 0 0 0 0 0 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 12 (EXPERTS DELS CURSOS DE MANIPULACIÓ DE LA CARN I DERIVATS 

CARNIS PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 12 (experts dels cursos de manipulació 
de la carn i derivats carnis per a la seva comercialització), no s’ha presentat cap empresa.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
69 

 
INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 13 (EXPERTS DELS CURSOS DE MANIPULACIÓ DEL PEIX I DEL MARISC FRESC 
I CONGELAT PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ) 

 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 13 (experts dels cursos de manipulació 

del peix i del marisc fresc i congelat per a la seva comercialització), duta a terme mitjançant 
procediment obert,  s’han presentat un total d’1  empresa. Aquesta ha estat: 
 

- CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
 
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.  
   
46. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 

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) 

0 No es defineix la 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) 5 Es considera una proposta original 

TOTAL 25  
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47. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 

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  

 

48. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
49. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 
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50. 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 

CONSOLACIÓN 
FERNANDEZ 
 25 20 0 0 45 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 14 (EXPERTS DELS CURSOS DE MANIPULACIÓ DE FRUITES I HORTALISSES 
PER A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 14 (experts dels cursos de manipulació 
de fruites i hortalisses per a la seva comercialització), NO s’ha presentat cap empresa.  
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 15 (EXPERTS DELS CURSOS DE FABRICACIÓ DE PA I PRODUCTES DE 
BRIOIXERIA I PASTISSERIA) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació in company que 
organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 15 (experts dels cursos de fabricació de 

pa i productes de brioixeria i pastisseria), duta a terme mitjançant procediment obert,  s’han 
presentat un total d’1  empresa. Aquesta ha estat: 
 

- GREMI DE FLEQUERS 
 
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.  
   
51. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es defineixen competències ni objectius de 
l’activitat. 

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

0 No es defineixen mitjans didàctics requerits 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 5 punts) 

0 No es defineix la durada. 

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

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquesta possibilitat  

No generació de 
competitivitat (màx. 5 punts) 

0 No es plantegen elements que permetin valorar 
aquest criteri 

Originalitat (màx. 5 punts) 0 Com que és una proposta escassament definida, 
no se’n pot valorar l’originalitat. 

TOTAL 0  



 

 
74 

 

52. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

GREMI DE FLEQUERS 

Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Coherència amb la durada 
proposada (màx. 7 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es presenta una avaluació de forma completa 

TOTAL 0  

 

53. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
54. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

GREMI DE FLEQUERS 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

Millores (màx. 10 punts) 0 No es presenta informació addicional innovadora 
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55. 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 

GREMI DE FLEQUERS 
 0 0 0 0 0 
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