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1. Propostes a valorar en els diferents lots
S’analitzaran i valoraran les ofertes presentades en sobre “B dels següents proveïdors i lots:
•

Lot 1 (Acord Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES). Inscripció per a
solucions d’educació):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Lot 2 (Subministrament de productes i serveis Microsoft. MPSA Acadèmic per a
entitats educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del lot 1):
1.
2.
3.
4.
5.

•

BECHTLE DIRECT SLU.
ACADEMIC SOFTWARE.
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEIDOR, SA.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L.

Lot 3 (Subministrament de productes i serveis Microsoft. MPSA Sector per a Entitats
no educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del lot 1 ni el MPSA
Acadèmic del lot 2):
1.
2.
3.
4.
5.

•

BECHTLE DIRECT SLU.
ACADEMIC SOFTWARE.
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEIDOR, SA.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.

BECHTLE DIRECT SLU.
ACADEMIC SOFTWARE.
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEIDOR, SA.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES S.L.

Lot 4 (Subministrament de contracte de suport Premier del fabricant Microsoft per
a les entitats que ho sol·licitin):
1.
2.
3.
4.
5.

BECHTLE DIRECT SLU.
ACADEMIC SOFTWARE.
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEIDOR, SA.
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
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2. Valoració de les propostes

2.1. Lot1. Acord Microsoft Enrollment for Education Solutions
(EES). Inscripció per a solucions d’educació: (Qualitatius fins
a 20 punts)
Criteris pel Lot 1 (Acord Microsoft EES. Inscripció per a solucions
d’Educació)
Continguts formatius sobre productes Microsoft
Quantificables
per criteris de Qualitatius Serveis d’acompanyament a la gestió dels
valor
contractes

Puntuació
10
10

20

2.1.1. Criteris quantificables per judici de valor (fins a 20 punts).
Es valorarà:
•

Els continguts formatius sobre productes Microsoft (fins a 10 punts), es valorà la
tipologia de continguts, amb el fet que estiguin disponibles en Català i el seu grau
d’adequació a l’ús dels productes per part de les entitats participants.

•

Els serveis d’acompanyament a la gestió dels contractes (fins a 10 punts), es
valorarà l’existència d’un portal que permeti la gestió dels usuaris, l’assignació de
permisos dels mateixos, la baixada del software, l’obtenció de claus i la gestió dels
beneficis del software assurance. També es valorarà que s’ofereixin serveis de SAM per
a “Software Asset Management” i que es posin a disposició de la entitat que els sol·liciti.

Entre els serveis que el licitador ha d’oferir de forma obligatòria en els lots 1, 2 i 3 s’inclou el
Portal d’ajuda a la Gestió del Software i Serveis contractats de Microsoft.

2.1.2. Valoració de la proposta de BECHTLE DIRECT SLU.
La proposta formativa de Bechtle mitjançant Global Learning demostra diversitat de continguts
arribant a la personalització dels mateixos. Inclou el Català/Valencià donant la referencia de la
Universitat de Valencia però no ho especifica i té un grau alt d’adequació al mon
educatiu/universitari. Com a punt feble no presenta cap contingut ja estandarditzat, s’han de
personalitzar. La puntuació atorgada és de 7 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de Betchle es presenta només
amb el portal de Microsoft i la part de SAM es defineix com un control dels contractes i de les
llicències contractades sense incidir en l’ús i la comparació entre ús i llicenciat. La puntuació
atorgada és de 4 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per BECTHLE és de 11 sobre 20 possibles punts.
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2.1.3. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
La proposta formativa d’Academic Software es basa en continguts de Microsoft per Educació.
No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon educatiu/universitari segons el
previst per Microsoft. No té continguts digitals propis ni continguts propis sobre els productes
d’ús en el àmbit universitari. La puntuació atorgada és de 1 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part d’Academic Software es
presenta amb un portal propi que ajuda a la gestió tant de les llicències com a l’autoservei dels
usuaris i la part de SAM amb SAM Simple permet el control sobre les llicències i la comparació
amb el seu desplegament per tal d’evitar riscos i optimitzar costos. La puntuació atorgada és de
9 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per ACADEMIC SOFTWARE és de 10 sobre 20 possibles punts.

2.1.4. Valoració de la proposta de GRUPO CORPORATIVO
GFI INFORMATICA S.A.
La proposta formativa de GFI INFORMATICA es basa en tota una diversitat de tipologies de
continguts de Microsoft. No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon
educatiu/universitari segons el previst per Microsoft. A banda de la part del Català, que no
inclou, el punt feble és que la seva oferta és molt horitzontal i poc vertical per l’entorn
universitari. La puntuació atorgada és de 5 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de GFI INFORMATICA es
presenta amb el portal estàndard de Microsoft per aquest propòsit. La part de SAM només
inclou el control de llicències adquirides i els processos de SAM els ofereix fora del què és la
gestió dels contractes. No es descriuen aquests serveis. La puntuació atorgada és de 4 sobre 10
possibles punts.
La puntuació total per GFI INFORMATICA és de 9 sobre 20 possibles punts.

2.1.5. Valoració de la proposta de SEIDOR S.A.
La proposta formativa de SEIDOR es basa en continguts de Microsoft per Educació i
continguts propis en diferents formats (vídeos, webinars...). Inclou el Català i té un grau
d’adequació al mon educatiu/universitari segons el previst per Microsoft però no va mes enllà
del que especifica Microsoft. La puntuació atorgada és de 8 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de SEIDOR es presenta amb
un portal propi (Banna) que ajuda a la gestió tant de les llicències com a l’autoservei dels usuaris
i el control i gestió dels beneficis del software assurance i la part de SAM amb eina d’inventari i
serveis de comparació entre llicenciament i desplegament que es poden valorar a banda. No
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especifiquen el com es fa el anàlisis del desplegament i si inclou només el desplegat al núvol o
també el instal·lat en els dispositius. La puntuació atorgada és de 8 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per SEIDOR és de 16 sobre 20 possibles punts.

2.1.6. Valoració de la proposta de SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
La proposta formativa de Specialist Computer Centres no es presenta ni es nombra. La
puntuació atorgada és de 0 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de Specialist Computer
Centres es presenta només amb el portal de Microsoft i assessorament per l’ús i la part de SAM
amb suport al llicenciament i el coneixement sobre el mateix però no aporta res en el
coneixement del us o desplegament. La puntuació atorgada és de 3 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per SPECIALIST COMPUTER CENTRES és de 3 sobre 20
possibles punts.

2.1.7. Valoració de la proposta de TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
La proposta formativa de Telefónica Soluciones es basa en serveis d’Acens la seva filial per
formació i serveis cloud. Ofereix totes les tipologies de formats de continguts. No inclou
continguts en Català i encara que es pot personalitzar el contingut no té una aproximació vertical
universitària. La puntuació atorgada és de 5 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de Telefónica Soluciones es
presenta amb un portal propi que fa de recollida de les peticions de servei i consultes però la
gestió del programari de Microsoft es fa amb el portal de Microsoft directament i la part de
SAM especifica que preveu el control sobre les llicències i la comparació amb el seu
desplegament per tal d’evitar riscos i optimitzar costos però no diu com. La puntuació atorgada
és de 3 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per TELEFONICA SOLUCIONES és de 8 sobre 20 possibles punts.

2.2. Lot2. Acord MPSA Acadèmic per a entitats educacionals que
no puguin constituir un EES: (Qualitatius fins a 20 punts)
Criteris pel Lot 2 (Acord MPSA Acadèmic per a entitats educacionals que no puguin
constituir un EES)
Continguts formatius sobre productes Microsoft
Quantificables per criteris de
Qualitatius Serveis d’acompanyament a la gestió dels
valor
contractes
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Puntuació
10
10

20
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2.2.1. Criteris quantificables per judici de valor (fins a 20 punts).
Es valorarà:
•

Els continguts formatius sobre productes Microsoft (fins a 10 punts), es valorà la
tipologia de continguts, amb el fet que estiguin disponibles en Català i el seu grau
d’adequació a l’ús dels productes per part de les entitats participants.

•

Els serveis d’acompanyament a la gestió dels contractes (fins a 10 punts), es
valorarà l’existència d’un portal que permeti la gestió dels usuaris, l’assignació de
permisos dels mateixos, la baixada del software, l’obtenció de claus i la gestió dels
beneficis del software assurance. També es valorarà que s’ofereixin serveis de SAM per
a “Software Asset Management” i que es posin a disposició de la entitat que els sol·liciti.

Entre els serveis que el licitador ha d’oferir de forma obligatòria en els lots 1, 2 i 3 s’inclou el
Portal d’ajuda a la Gestió del Software i Serveis contractats de Microsoft.

2.2.2. Valoració de la proposta de BECHTLE DIRECT SLU.
La proposta formativa de Bechtle mitjançant Global Learning demostra diversitat de continguts
arribant a la personalització dels mateixos. Inclou el Català/Valencià donant la referencia de la
Universitat de Valencia però no ho especifica i té un grau alt d’adequació al mon
educatiu/universitari. Com a punt feble no presenta cap contingut ja estandarditzat, s’han de
personalitzar. La puntuació atorgada és de 7 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de Betchle es presenta només
amb el portal de Microsoft i la part de SAM es defineix com un control dels contractes i de les
llicències contractades sense incidir en l’ús i la comparació entre ús i llicenciat. La puntuació
atorgada és de 4 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per BECTHLE és de 11 sobre 20 possibles punts.

2.2.3. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
La proposta formativa d’Academic Software es basa en continguts de Microsoft per Educació.
No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon educatiu/universitari segons el
previst per Microsoft. No té continguts digitals propis ni continguts propis sobre els productes
d’ús en el àmbit universitari. La puntuació atorgada és de 1 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part d’Academic Software es
presenta amb un portal propi que ajuda a la gestió tant de les llicències com a l’autoservei dels
usuaris i la part de SAM amb SAM Simple permet el control sobre les llicències i la comparació
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amb el seu desplegament per tal d’evitar riscos i optimitzar costos. La puntuació atorgada és de
9 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per ACADEMIC SOFTWARE és de 10 sobre 20 possibles punts.

2.2.4. Valoració de la proposta de GRUPO CORPORATIVO GFI
INFORMATICA S. A.
La proposta formativa de GFI INFORMATICA es basa en tota una diversitat de tipologies de
continguts de Microsoft. No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon
educatiu/universitari segons el previst per Microsoft. A banda de la part del Català, que no
inclou, el punt feble és que la seva oferta és molt horitzontal i poc vertical per l’entorn
universitari. La puntuació atorgada és de 5 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de GFI INFORMATICA es
presenta amb el portal estàndard de Microsoft per aquest propòsit. La part de SAM només
inclou el control de llicències adquirides i els processos de SAM els ofereix fora del què és la
gestió dels contractes. No es descriuen aquests serveis. La puntuació atorgada és de 4 sobre 10
possibles punts.
La puntuació total per GFI INFORMATICA és de 9 sobre 20 possibles punts.

2.2.5. Valoració de la proposta de SEIDOR S.A.
La proposta formativa de SEIDOR es basa en continguts de Microsoft per Educació i
continguts propis en diferents formats (vídeos, webinars...). Inclou el Català i té un grau
d’adequació al mon educatiu/universitari segons el previst per Microsoft però no va mes enllà
del que especifica Microsoft. La puntuació atorgada és de 8 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de SEIDOR es presenta amb
un portal propi (Banna) que ajuda a la gestió tant de les llicències com a l’autoservei dels usuaris
i el control i gestió dels beneficis del software assurance i la part de SAM amb eina d’inventari i
serveis de comparació entre llicenciament i desplegament que es poden valorar a banda. No
especifica clarament el cost ni el detall dels serveis addicionals de SAM i quins estan inclosos
sense cost en la proposta. La puntuació atorgada és de 8 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per SEIDOR és de 16 sobre 20 possibles punts.

2.2.6. Valoració de la proposta de SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
La proposta formativa de Specialist Computer Centres no es presenta ni es nombra. La
puntuació atorgada és de 0 sobre 10 possibles punts.
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La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de Specialist Computer
Centres es presenta només amb el portal de Microsoft i assessorament per l’ús i la part de SAM
amb suport al llicenciament i el coneixement sobre el mateix però no aporta res en el
coneixement del us o desplegament. La puntuació atorgada és de 3 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per SPECIALIST COMPUTER CENTRES és de 3 sobre 20
possibles punts.

2.3. Lot3. MPSA sector públic o privat per a entitats no
educacionals : (Qualitatius fins a 20 punts)
Criteris pel Lot 3 (MPSA sector públic o privat per a entitats no
educacionals)
Continguts formatius sobre productes Microsoft
Quantificables per
Qualitatius Serveis d’acompanyament a la gestió dels
criteris de valor
contractes

Puntuació
10
10

20

2.3.1. Criteris quantificables per judici de valor (fins a 20 punts).
Es valorarà:
•

Els continguts formatius sobre productes Microsoft (fins a 10 punts), es valorà la
tipologia de continguts, amb el fet que estiguin disponibles en Català i el seu grau
d’adequació a l’ús dels productes per part de les entitats participants.

•

Els serveis d’acompanyament a la gestió dels contractes (fins a 10 punts), es
valorarà l’existència d’un portal que permeti la gestió dels usuaris, l’assignació de
permisos dels mateixos, la baixada del software, l’obtenció de claus i la gestió dels
beneficis del software assurance. També es valorarà que s’ofereixin serveis de SAM per
a “Software Asset Management” i que es posin a disposició de la entitat que els sol·liciti.

Entre els serveis que el licitador ha d’oferir de forma obligatòria en els lots 1, 2 i 3 s’inclou el
Portal d’ajuda a la Gestió del Software i Serveis contractats de Microsoft.

2.3.2. Valoració de la proposta de BECHTLE DIRECT SLU.
La proposta formativa de Bechtle mitjançant Global Learning demostra diversitat de continguts
arribant a la personalització dels mateixos. Inclou el Català/Valencià donant la referencia de la
Universitat de Valencia però no ho especifica i té un grau alt d’adequació al mon
educatiu/universitari. Com a punt feble no presenta cap contingut ja estandarditzat, s’han de
personalitzar. La puntuació atorgada és de 7 sobre 10 possibles punts.
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La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de Betchle es presenta només
amb el portal de Microsoft i la part de SAM es defineix com un control dels contractes i de les
llicències contractades sense incidir en l’ús i la comparació entre ús i llicenciat. La puntuació
atorgada és de 4 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per BECTHLE és de 11 sobre 20 possibles punts.

2.3.3. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
La proposta formativa d’Academic Software es basa en continguts de Microsoft per Educació.
No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon educatiu/universitari segons el
previst per Microsoft. No té continguts digitals propis ni continguts propis sobre els productes
d’ús en el àmbit universitari. La puntuació atorgada és de 1 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part d’Academic Software es
presenta amb un portal propi que ajuda a la gestió tant de les llicències com a l’autoservei dels
usuaris i la part de SAM amb SAM Simple permet el control sobre les llicències i la comparació
amb el seu desplegament per tal d’evitar riscos i optimitzar costos. La puntuació atorgada és de
9 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per ACADEMIC SOFTWARE és de 10 sobre 20 possibles punts.

2.3.4. Valoració de la proposta de GRUPO CORPORATIVO
GFI INFORMATICA S.A.
La proposta formativa de GFI INFORMATICA es basa en tota una diversitat de tipologies de
continguts de Microsoft. No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon
educatiu/universitari segons el previst per Microsoft. A banda de la part del Català, que no
inclou, el punt feble és que la seva oferta és molt horitzontal i poc vertical per l’entorn
universitari. La puntuació atorgada és de 5 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de GFI INFORMATICA es
presenta amb el portal estàndard de Microsoft per aquest propòsit. La part de SAM només
inclou el control de llicències adquirides i els processos de SAM els ofereix fora del què és la
gestió dels contractes. No es descriuen aquests serveis. La puntuació atorgada és de 4 sobre 10
possibles punts.
La puntuació total per GFI INFORMATICA és de 9 sobre 20 possibles punts.
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2.3.5. Valoració de la proposta de SEIDOR S.A.
La proposta formativa de SEIDOR es basa en continguts de Microsoft per Educació i
continguts propis en diferents formats (vídeos, webinars...). Inclou el Català i té un grau
d’adequació al mon educatiu/universitari segons el previst per Microsoft però no va mes enllà
del que especifica Microsoft. La puntuació atorgada és de 8 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de SEIDOR es presenta amb
un portal propi (Banna) que ajuda a la gestió tant de les llicències com a l’autoservei dels usuaris
i el control i gestió dels beneficis del software assurance i la part de SAM amb eina d’inventari i
serveis de comparació entre llicenciament i desplegament que es poden valorar a banda. No
especifica clarament el cost ni el detall dels serveis addicionals de SAM i quins estan inclosos
sense cost en la proposta. La puntuació atorgada és de 8 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per SEIDOR és de 16 sobre 20 possibles punts.

2.3.6. Valoració de la proposta de SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
La proposta formativa de Specialist Computer Centres no es presenta ni es nombra. La
puntuació atorgada és de 0 sobre 10 possibles punts.
La proposta d’acompanyament a la gestió dels contractes per part de Specialist Computer
Centres es presenta només amb el portal de Microsoft i assessorament per l’ús i la part de SAM
amb suport al llicenciament i el coneixement sobre el mateix però no aporta res en el
coneixement del us o desplegament. La puntuació atorgada és de 3 sobre 10 possibles punts.
La puntuació total per SPECIALIST COMPUTER CENTRES és de 3 sobre 20
possibles punts.

2.4. Lot4. Contracte Premier de Microsoft: (Qualitatius fins a 20
punts)
Criteris pel Lot 4 (Contracte Premier de Microsoft)
Quantificables per
Qualitatius Continguts formatius sobre productes Microsoft
criteris de valor

Puntuació
20

2.4.1. Criteris quantificables per judici de valor (fins a 20 punts).
Es valorarà:
Els continguts formatius sobre productes Microsoft (fins a 20 punts), es valorà la tipologia
de continguts, amb el fet que estiguin disponibles en Català i el seu grau d’adequació a l’ús dels
productes per part de les entitats participants.
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2.4.2. Valoració de la proposta de BECHTLE DIRECT SLU.
La proposta formativa de Bechtle mitjançant Global Learning demostra diversitat de continguts
arribant a la personalització dels mateixos. Inclou el Català/Valencià donant la referencia de la
Universitat de Valencia però no ho especifica i té un grau alt d’adequació al mon
educatiu/universitari. Com a punt feble no presenta cap contingut ja estandarditzat, s’han de
personalitzar. La puntuació atorgada és de 14 sobre 20 possibles punts.
La puntuació total per BECTHLE és de 14 sobre 20 possibles punts.

2.4.3. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
La proposta formativa d’Academic Software es basa en continguts de Microsoft per Educació.
No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon educatiu/universitari segons el
previst per Microsoft. No té continguts digitals propis ni continguts propis sobre els productes
d’ús en el àmbit universitari. La puntuació atorgada és de 2 sobre 20 possibles punts.
La puntuació total per ACADEMIC SOFTWARE és de 2 sobre 20 possibles punts.

2.4.4. Valoració de la proposta de GRUPO CORPORATIVO GFI
INFORMATICA S.A.
La proposta formativa de GFI INFORMATICA es basa en tota una diversitat de tipologies de
continguts de Microsoft. No inclou continguts en Català i té un grau d’adequació al mon
educatiu/universitari segons el previst per Microsoft. A banda de la part del Català, que no
inclou, el punt feble és que la seva oferta és molt horitzontal i poc vertical per l’entorn
universitari. La puntuació atorgada és de 10 sobre 20 possibles punts.
La puntuació total per GFI INFORMATICA és de 10 sobre 20 possibles punts.

2.4.5. Valoració de la proposta de SEIDOR S.A.
La proposta formativa de SEIDOR es basa en continguts de Microsoft per Educació i
continguts propis en diferents formats (vídeos, webinars...). Inclou el Català i té un grau
d’adequació al mon educatiu/universitari segons el previst per Microsoft però no va mes enllà
del que especifica Microsoft. La puntuació atorgada és de 16 sobre 20 possibles punts.
La puntuació total per SEIDOR és de 16 sobre 20 possibles punts.
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2.4.6. Valoració de la proposta de TELEFÓNICA SOLUCIONES DE
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
La proposta formativa de Telefónica Soluciones es basa en serveis d’Acens la seva filial per
formació i serveis cloud. Ofereix totes les tipologies de formats de continguts. No inclou
continguts en Català i encara que es pot personalitzar el contingut no té una aproximació vertical
universitària. La puntuació atorgada és de 10 sobre 20 possibles punts.
La puntuació total per TELEFONICA SOLUCIONES és de 10 sobre 20 possibles
punts.
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3. Resum de les valoracions
A mode de resum les valoracions de les diferents propostes presentades en sobre “B”
(documentació valorada conforme a judici de valor) a l’Acord marc d’homologació de
proveïdors per al subministrament de llicències del programari de MICROSOFT i serveis bàsics
associats per a les Entitats que integren el grup de compra (Expedient 18/20) és la següent:
VALORACIO SOBRE "B" SUBJECTIVA LOT 1 (màx. 20)
BETCHLE
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
TELEFONICA SOLUCIONES
VALORACIO SOBRE "B" SUBJECTIVA LOT 2 (màx. 20)
BETCHLE
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
VALORACIO SOBRE "B" SUBJECTIVA LOT 3 (màx. 20)
BETCHLE
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
VALORACIO SOBRE "B" SUBJECTIVA LOT 4 (màx. 20)
BETCHLE
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
TELEFONICA SOLUCIONES
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Punts
Formació
7
1
5
8
0
5
Punts
Formació
7
1
5
8
0
Punts
Formació
7
1
5
8
0
Punts
Formació
14
2
10
16
10

Punts Gestió
4
9
4
8
3
3
Punts Gestió
4
9
4
8
3
Punts Gestió
4
9
4
8
3

Punts
Totals
11
10
9
16
3
8
Punts
Totals
11
10
9
16
3
Punts
Totals
11
10
9
16
3
Punts
Totals
14
2
10
16
10
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Signatures:

Montserrat Martínez (UB)

Sebastian Galera (UAB)

Eulàlia Formentí (UPC)

Ismael Pérez (UPF)

David Barroso (UdL)

Daniel Bassas (UdG)

Josep Juvanteny (UVic-UCC)

Pedro Mingueza (UOC)

Joan Cambras (CSUC)

Xavier Peiró (CSUC)

Barcelona, a 12 de gener de 2021
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