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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 1 (EXPERTS DE TÈCNIQUES DE VENDA I ATENCIÓ AL CLIENT) 

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

tècniques de venda i atenció al client), duta a terme mitjançant procediment obert,  
s’han presentat un total de 2  empreses. Aquesta ha estat: 
 

- CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
- NASCOR FORMACIÓN 

 
Aquestes empreses 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.  
   
1. 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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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  

 

2. 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  
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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) 

0 No s’especifica durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

6 Es considera una avaluació original. 

TOTAL 13  

 

3. 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 

 
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  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 
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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 

 
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 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ  25 20 0 0 45 
NASCOR FORMACIÓN 30 13 10 10 63 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 2 (EXPERTS EN ACTIVITATS DE MAGATZEM I TRANSPORT DE 
MERCADERIES) 

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

activitats de magatzem i transport de mercaderies), 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.  
   
6. 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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7. 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  

 

8. 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 

 
9. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
 

10. 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 

CONSOLACIÓN 
FERNANDEZ 
 25 20 0 0 45 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 3 (EXPERTS EN PREPARACIÓ DE LA CANAL I ESPECEJAMENT 
D’ANIMALS) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació 
ocupacional que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 3 (experts en 

preparació de la canal i especejament d’animals), 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.  
   
11. 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  



 

 
10 

 

12. 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  

 

13. 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 

 
14. 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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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 

CONSOLACIÓN 
FERNANDEZ 
 25 20 0 0 45 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 4 (EXPERTS EN SACRIFICI D’ANIMALS) 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació 
ocupacional que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 4 (experts en 

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

- CARLOS GUILLÉN PELEGAY 
 
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.  
   
16. Exemple d’activitat didàctica a realitzar a l’aula 

Puntuació màxima 30 punts  

CARLOS GUILLÉN PELEGAY 

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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17. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

CARLOS GUILLÉN PELEGAY 

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 la durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

18. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CARLOS GUILLÉN PELEGAY 
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  
 

CARLOS GUILLÉN PELEGAY 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
 

20. 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 

CARLOS GUILLÉN PELEGAY  20 7 0 10 37 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 5 (EXPERTS EN PEIXATERIA I ELABORACIÓ DE PRODUCTES DE LA 
PESCA I AQÜICULTURA) 

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

peixateria i elaboració de productes de la pesca i 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.  
   
21. 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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22. 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  

 

23. 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 

 
24. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

CONSOLACIÓN FERNANDEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
 

25. 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 

CONSOLACIÓN 
FERNANDEZ 
 25 20 0 0 45 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 6 (EXPERTS EN FLORISTERIA) 

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

floristeria), duta a terme mitjançant procediment obert,  s’han presentat un total de 2  
empreses. Aquesta ha estat: 
 

- ROSA VALLS MARTÍ 
- MARTA ARNAU GÓMEZ 

 
Aquestes empreses 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  

ROSA VALLS MARTÍ 

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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MARTA ARNAU GÓMEZ 

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  

 

27. Exemple de prova d’avaluació 

Puntuació màxima 20 punts  
 

ROSA VALLS MARTÍ 

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 la durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 
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TOTAL 7  

 

MARTA ARNAU GÓMEZ 

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 la durada 

Originalitat de la proposta 
(màx. 6 punts) 

0 No es considera una avaluació original. 

TOTAL 7  

 

28. Altra informació 

Puntuació màxima 10 punts  
 

ROSA VALLS MARTÍ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
MARTA ARNAU GÓMEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

0 No es presenta informació addicional innovadora 

 
29. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

ROSA VALLS MARTÍ 
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Ítem Puntuació 
obtinguda 

Comentaris 

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

 
MARTA ARNAU GÓMEZ 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
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 

ROSA VALLS MARTÍ 20 7 0 0 27 
MARTA ARNAU GÓMEZ 20 7 0 0 27 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 

LOT 7 (EXPERTS EN COMERÇ INTERNACIONAL) 
 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació 
ocupacional que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 7 (experts en 

comerç internacional), 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.  
   
31. 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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32. 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  

 

33. 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 

 
34. Millores 

Puntuació màxima 10 punts  
 

NASCOR FORMACIÓN 
Ítem Puntuació 

obtinguda 
Comentaris 

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

 
 

35. 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 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 8 (EXPERTS D’ANGLÈS) 

 
 

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 d’anglès), NO s’ha presentat cap empresa.  
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 9 (EXPERTS EN FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (INSERCIÓ,…)) 

 
En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació 
ocupacional que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 9 (Experts en 

formació complementària (inserció,…)), 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. 
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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 30  

 

37. 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  

 

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 
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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 

NASCOR FORMACIÓN 30 20 10 10 70 
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INFORME VALORACIÓ TÈCNICA 
LOT 10 (EXPERTS EN FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (PREVENCIÓ DE 

RISCOS)) 
 
 

En la licitació de homologació d’experts que imparteixen els cursos de formació 
ocupacional que organitzen els serveis de formació de Mercabarna,  lot 10 (Experts en 

formació complementària (prevenció de riscos)), 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.  
   
41. 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  



 

 
30 

 

42. 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  

 

43. 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 

 
44. 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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45. 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 
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