INFORME DE VALORACIÓ
EXP. 133/2021

Només s’ha presentat un licitador, Marinva Serveis i projectes SL.
Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
10.1.- Criteris sotmesos a judici de valor, Sobre B.
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1. Proposta de programa per la CUP , convocatòria unificada de projectes.
Fins a 20 punts
a) Disseny de les propostes pedagògiques, fins a 5 punts
Es tracta d’aportar un projecte pedagògic en format de programa educatiu amb
idees prèvies que denotin un coneixement del sector alimentari en general i de
l’àmbit territorial de Barcelona i dels mercats municipals en particular i que estiguin
ben justificades i contextualitzades, fins a un màxim de 5 punts.
Es valorarà l’encaix, la coherència i la complementarietat de les propostes amb els
següents aspectes:
-

Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015/25.
Alineats amb l’horitzó comú i els 7 principis de l’aprenentatge.
Les competències bàsiques fixades per la Generalitat de Catalunya en els
diferents àmbits.
L'agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i els 17 objectius de
desenvolupament sostenible (ODS).
Carta de les Ciutats Educadores.
Estratègia d’Impuls de la política alimentària (EIPA) de l’Ajuntament de
Barcelona.

Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats en la
proposta. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El
document tindrà un màxim de 5 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà
classificada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2.5
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Excel·lent – 5
On la valoració d’excel·lent, amb 5 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
qualitat pel que fa a la proposta pedagògica i la plena adequació amb les línies
estratègiques dels Mercats de Barcelona, essent la proposta completa, atractiva i
innovadora en el punt de disseny del programa específic el que es sol·licita. La
valoració d’acceptable, amb 2.5 punts en aquest criteri, és per aquelles que
inclouen únicament una part dels elements esmentats, o bé que malgrat incloure
tots els elements es considera que aquests en la seva totalitat o en una part no són
adequats i/o son millorables pel que fa els continguts exposats, i la valoració
d’insuficient amb 0 punts en aquest criteri, es per aquelles que no incloguin de cap
dels elements esmentats o bé en les que aquests es considerin insuficients pel que
fa al plantejament de l’enfocament de dels continguts exposats.
L’empresa licitadora planteja la creació de tres propostes de treball per projectes
en torn dels Mercats de Barcelona per poder oferir als centres educatius durant
tres cursos. La valoració, segons els criteris de puntuació indicats al plec, és la
següent:
-El nucli temàtic encaixa amb el Pla Estratègic de Mercats de Barcelona 2015/25 i
desenvolupa en concret els que fan referència a l’ànima i a la sostenibilitat
diferenciats i posicionat els mercats com a referent d’equipament públic en el seu
compromís amb els ciutadans i l’alimentació saludable.
-És coherent amb l’objectiu de la Carta de Ciutats Educadores (2009) sobre el
servei integral a les persones: promoció de la salut, inclusió i cohesió social,
educació per una ciutadania democràtica i global.
-Sobre les competències bàsiques fixades per la Generalitat de Catalunya (Decrets
187/2015 i 142/2008) la proposta les treballa en tres grans blocs: àmbits
lingüístics, matemàtic, coneixement del medi, àmbit artístic i educació en valors.
Presenten un total de 13 competències coherents amb les propostes.
-Vincula els projectes 2 objectius de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible
(ODS): ODS11 Ciutats i comunitats sostenibles i ODS12 Producció i consums
responsables
-L’empresa proposa treballar quatre objectius de l’estratègia d’Impuls de la política
alimentària (EIPA) de l’Ajuntament de Barcelona, alineats amb els objectius de
Mercats de Barcelona: Fomentar el consum responsable, lluitar contra el
malbaratament alimentari i vetllar per la seguretat alimentària, estendre la
sobirania alimentària i fomentar la producció agroecològica
Puntuació: 5 punts
b) Transformació educativa que proposa el projecte, fins a 4 punts
La transformació educativa avança cap a un horitzó comú que agrupa quatre eixos
interconnectats i interdependents: propòsit, dirigit a desenvolupar competències
per a la vida; pràctiques d’aprenentatge, avaluació competencial i global (amb
mecanismes formatius que contribueixen a l’aprenentatge) i organització
autònoma, oberta i capaç de l’autoreflexió i d’actualitzar-se.
Tot infant ha de tenir accés a un aprenentatge dirigit al desenvolupament integral
de la persona, des d'una visió humanista de l'educació, com proposa l’informe
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Repensar l'educació (UNESCO, 2015). Aquesta visió vol oferir un aprenentatge
profund, rellevant i eficaç que ajudi els infants i joves a convertir-se en persones
autònomes, a desenvolupar tot el seu potencial, a dur les regnes de la seva pròpia
vida i a contribuir positivament als reptes col·lectius.
Es valorarà la proposta de transformació educativa que implica
plantejat, vinculada amb l’alimentació, la sostenibilitat, la proximitat,
valors asocials als Mercats de Barcelona. Es tindran en compte
proposades per dur a terme el desenvolupament de competències i la
a motor pel canvi d’hàbits.

el projecte
i la resta de
les accions
reflexió com

Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats en la
proposta. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El
document tindrà un màxim de 5 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà
classificada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2
Excel·lent – 4
On la valoració d’excel·lent, amb 4 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
qualitat pel que fa les propostes d’accions per l’assoliment de la transformació i la
plena adequació amb les línies estratègiques dels Mercats de Barcelona, essent la
proposta completa, atractiva i innovadora en el punt de disseny del programa
específic el que es sol·licita. La valoració d’acceptable, amb 2 punts en aquest
criteri, és per aquelles que inclouen únicament una part dels elements esmentats, o
bé que malgrat incloure tots els elements es considera que aquests en la seva
totalitat o en una part no són adequats i/o son millorables pel que fa els continguts
exposats, i la valoració d’insuficient amb 0 punts en aquest criteri, es per aquelles
que no incloguin de cap dels elements esmentats o bé en les que aquests es
considerin insuficients pel que fa al plantejament de l’enfocament de dels
continguts exposats.
L’empresa licitadora descriu el propòsit, l’organització, l’aprenentage i la evaluació.
Explica per cada un dels tres cursos una proposta vinculada amb els valors dels
mercats però no acaba de definir concretament en que consisteix la transformació
educativa. Falta desenvolupar allò que el programa educatiu transformarà en
l’alumnat o com el propi alumnat transformarà el seu entorn en funció de
l’experiència educativa proposada pel programa.
Puntuació: 2 punts
c) Propostes metodològiques i de participació, fins a 5 punts
Es valoraran les metodologies que millor permetin assolir els objectius del
programa proposat, fins a un màxim de 5 punts.
•
•
•
•
•
•

Promoure el treball en xarxa i l’intercanvi
Intervenir majoritàriament en horari lectiu
Durada mínima d’un trimestre
Implicar a més d’un docent
Transferència de noves metodologies a l‘equip docent
Aportació metodològica sostenible, més enllà de la participació en el programa

Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats en la
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proposta. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El
document tindrà un màxim de 5 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà
classificada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2.5
Excel·lent – 5
On la valoració d’excel·lent, amb 5 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
qualitat pel que fa a les metodologies i la sostenibilitat de la proposta dels
continguts exposats, essent completes, atractives i innovadores en el punt d’anàlisi
específic el que es sol·licita. La valoració d’acceptable, amb 2.5 punts en aquest
criteri, és per aquelles que inclouen únicament una part dels elements esmentats, o
bé que malgrat incloure tots els elements es considera que aquests en la seva
totalitat o en una part no són adequats i/o son millorables pel que fa els continguts
exposats, i la valoració d’insuficient amb 0 punts en aquest criteri, es per aquelles
que no incloguin de cap dels elements esmentats o bé en les que aquests es
considerin insuficients pel que fa al plantejament de l’enfocament de dels
continguts exposats.
L’empresa licitadora aporta dues metodologies innovadores i explica detalladament
com aplicar cada una per tal d’assolir els objectius plantejats.
Puntuació: 5 punts
d) Avaluació del projecte. Indicadors i resultats, fins a 3 punts
En concret es demana:
-

Indicadors d’avaluació.
Definició dels efectes esperats.
Avaluació dels impactes.
Proposta d’autoavaluació per part de l’alumnat.
Proposta d’avaluació per part dels destinataris del servei.

Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats en la
proposta. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El
document tindrà un màxim de 3 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà
classificada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 1.5
Excel·lent – 3
On la valoració d’excel·lent, amb 3 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
qualitat pel que fa als indicadors escollits la metodologia d’avaluacií i les propostes
d’autoavaluació exposades, essent completes, atractives i innovadores en el punt
d’anàlisi específic el que es sol·licita. La valoració d’acceptable, amb 1.5 punts en
aquest criteri, és per aquelles que inclouen únicament una part dels elements
esmentats, o bé que malgrat incloure tots els elements es considera que aquests en
la seva totalitat o en una part no són adequats i/o son millorables pel que fa els
continguts exposats, i la valoració d’insuficient amb 0 punts en aquest criteri, es
per aquelles que no incloguin de cap dels elements esmentats o bé en les que
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aquests es considerin insuficients pel que fa al plantejament de l’enfocament de
dels continguts exposats.
L’empresa licitadora aporta tota una metodologia per la avaluació del projecte i
aporta tant indicadors per l’alumnat com pel professorat. A mñes dels indicacors
proposats n’afegeix de nous i a porta tot un sistema per avaluar les rutines de
pensament al llarg de tot el programa.
Puntuació: 3 punts
e) Coordinació, cronograma i pla de treball, fins a 3 punts
Descripció de l’equip, estratègies de coordinació amb l’IMMB, les tasques a realitzar
en cadascuna de les fases i temporització de les mateixes.
Es valorarà l’equip humà destinat al projecte, el grau de detall, la viabilitat
d’execució de la proposta, les eines de control i l’agilitat del procés. No es valorarà
la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El document tindrà un
màxim de 3 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà classificada segons
el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 1.5
Excel·lent – 3
On la valoració d’excel·lent, amb 3 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
qualitat pel que fa als recursos humans destinats al disseny i execució del projecte,
així com el pla de treball i el cronograma per implementar-lo, essent la proposta
completa, atractiva i innovadora en el punt d’anàlisi específic el que es sol·licita. La
valoració d’acceptable, amb 1.5 punts en aquest criteri, és per aquelles que
inclouen únicament una part dels elements esmentats, o bé que malgrat incloure
tots els elements es considera que aquests en la seva totalitat o en una part no són
adequats i/o son millorables pel que fa els continguts exposats, i la valoració
d’insuficient amb 0 punts en aquest criteri, es per aquelles que no incloguin de cap
dels elements esmentats o bé en les que aquests es considerin insuficients pel que
fa al plantejament de l’enfocament de dels continguts exposats.
L’empresa licitadora presenta un cronograma per tal d’implementar el programa i
poder presentar-lo a la convocatòria de la CUP del Consorci de l’Educació. També
proposa els recursos humans destinats. Son tres professionals que se’n faran càrrec
tant de la part d’oficina técnica com del desenvolupament pedagògic i de
l’acompanyament amb els centres docents.
Puntuació: 3 punts
2. Innovació i millora del plantejament del programa pedagògic Menjo de
Mercat. Fins a 5 punts
El programa educatiu de Mercats de Barcelona està obert a modificacions i millores
que, ben argumentades, permetin assolir els objectius plantejats amb èxit.
Aquestes millores poden estar inspirades en mercats municipals d’altres ciutats, en
d’altres programes educatius o ser propostes amb formats innovadors.
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S’atorgarà un màxim de 1 punt per la idoneïtat de cada una de les propostes de
millora aportades, fins a un màxim de 5 propostes. Les propostes es puntuaran
seguint l’ordre de presentació.
L’empresa licitadora presenta cinc propostes de millora una
programa educatiu i totes elles amb uhn fil conductor
coneixement/descoberta per part de l’alumnat de l’entorn dels
on viuen. A més en els cicles superiors també es treballa
productes i la seva relació amb la sostebibilitat.

per cada cicle del
comú que és el
mercats i del barri
la traçabilitat dels

Puntuació: 5 punts

3. Innovació i millora del plantejament de l’ApS “Al mercat per la porta
gran”. Fins
a 5 punts
L’ApS “Al mercat der la porta gran” de Mercats de Barcelona està obert a
modificacions i millores innovadores que, ben argumentades, permetin assolir els
objectius plantejats amb èxit. Aquestes millores poden fer referència tant a la
metodologia de l’ApS com a elements externs de l’activitat.
S’atorgarà un màxim de 1 punt per la idoneïtat de cada una de les propostes de
millora aportades, fins a un màxim de 5 propostes. Les propostes es puntuaran
seguint l’ordre de presentació.
L’empresa licitadora presenta cinc propostes de millora que fan referència a
diferents aspectes de l’ApS com son la connexió amb altres entitats de gent gran, la
formació del professorat, la implicació dels mercats, el tancament de l’activitat i
l’avaluació del projecte. La majoria d’aquestes millores proposen reforçar la
connexió del servei i aprenentatge entre l’entitat col.laboradora, el mercat i el
centre participant.
Puntuació: 5 punts

4. Implementació de l’ApS “Menja’t el món”. Fins a 5 punts
Proposta d’implementació de l’ApS “Menja’t el món” durant el curs 2021-2022.
Aquesta activitat ja està dissenyada, si bé no s’ha ofertat encara a les escoles. La
proposta d’implementació ha de contenir totes les fases pròpies dels projectes
d’ApS.
Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats en la
proposta. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El
document tindrà un màxim de 5 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà
classificada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2.5
Excel·lent – 5
On la valoració d’excel·lent, amb 5 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
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qualitat pel que fa a les accions proposades per cada una de les fases de l’ApS,
essent completes, atractives i innovadores en el punt que es sol·licita. La valoració
d’acceptable, amb 2.5 punts en aquest criteri, és per aquelles que inclouen
únicament una part dels elements, o bé que malgrat incloure tots els elements es
considera que aquests en la seva totalitat o en una part no són adequats i/o son
millorables pel que fa els continguts exposats, i la valoració d’insuficient amb 0
punts en aquest criteri, es per aquelles que no incloguin de cap dels elements o bé
en les que aquests es considerin insuficients pel que fa al plantejament de
l’enfocament de dels continguts exposats.
L’empresa licitadora descriu amb detall les diferents fases per la implementació del
l’ApS “Menja’t el món”, des de la connexió amb l’entitat per part de l’oficina tècnica
del projecte a les diferents fases on hi participa el centre (professorat i alumnat)
incloent formacions, acompanyament i visites prèvies. Durant la realització del
projecte es desenvoluparan en paral·lel les fases d’aprenentatge i de servei. Per
finalitzar es proposa un acte de cloenda i una avaluació final.
Puntuació: 5 punts

5. Propostes de dinamització per públic familiar. Fins a 10 punts
El programa educatiu de mercats no només es desenvolupa pels centres educatius.
Els mercats son un agent educador de ciutat i per tant també desenvolupem
propostes per educar més enllà dels centres, arribant a les famílies.
a) Propostes d’activitats pedagògiques dinamitzades, fins a 5 punts
Demanem a les empreses licitadores que ens facin tres propostes d’activitats
pedagògiques dinamitzades pensades per públic familiar, vinculades amb els valors
dels Mercats Municipals i d’acord amb tot l’exposat al plec tècnic. Poden ser
activitats independents o poden formar part d’un cicle. El format pot ser presencial,
virtual o híbrid.
Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats en la
proposta. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El
document tindrà un màxim de 5 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà
classificada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2.5
Excel·lent – 5
On la valoració d’excel·lent, amb 5 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
qualitat pel que fa a les accions proposades, essent completes, atractives, amb
metodologies innovadores i ajustades a les línies estratègiques de Mercats de
Barcelona en el punt que es sol·licita.
La valoració d’acceptable, amb 2.5 punts en aquest criteri, és per aquelles que
inclouen únicament una part dels elements, o bé que malgrat incloure tots els
elements es considera que aquests en la seva totalitat o en una part no són
adequats i/o son millorables pel que fa els continguts exposats, i la valoració
d’insuficient amb 0 punts en aquest criteri, es per aquelles que no incloguin de cap
dels elements o bé en les que aquests es considerin insuficients pel que fa al
plantejament de l’enfocament de dels continguts exposats.
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L’empresa licitadora presenta tres propostes: Un viatge a la història a través dels
Mercats de Barcelona, Gimcana pels mercats de Barcelona Troba l’essència dels
mercats i La cistella saludable.
Puntuació: 2.5 punts

b) Propostes de peces/materials pedagògics, fins a 5 punts
Demanem a les empreses licitadores que ens facin tres propostes de
peces/materials pedagògics pensats per públic familiar, vinculades amb els valors
dels Mercats Municipals i d’acord amb tot l’exposat al plec tècnic. Poden ser
materials independents o poden formar part d’una col.lecció. El format pot ser
imprès, virtual o híbrid.
Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats en la
proposta. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El
document tindrà un màxim de 5 pàgines, arial 11, interlineat 1,5) La valoració serà
classificada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2.5
Excel·lent – 5
On la valoració d’excel·lent, amb 5 punts en aquest criteri, és per aquelles
propostes que addicionalment a incloure tots els elements indicats són d’alta
qualitat pel que fa els materials proposats, essent complerts, atractius, innovadors i
ajustats a les línies estratègiques de Mercats de Barcelona en el punt que es
sol·licita. La valoració d’acceptable, amb 2.5 punts en aquest criteri, és per aquelles
que inclouen únicament una part dels elements, o bé que malgrat incloure tots els
elements es considera que aquests en la seva totalitat o en una part no són
adequats i/o son millorables pel que fa els continguts exposats, i la valoració
d’insuficient amb 0 punts en aquest criteri, es per aquelles que no incloguin de cap
dels elements o bé en les que aquests es considerin insuficients pel que fa al
plantejament de l’enfocament de dels continguts exposats.
L’empresa licitadora ha presentat diferents propostes de materials per les activitats
descrites al punt 5. a) propostes d’activitats pedagògiques.
Puntuació: 2.5 punts

Puntuació total màxima d’aquests criteris: 45 punts.
En el cas de les propostes tècniques, i atenent a la importància per al normal i
eficient del desenvolupament de l’objecte del contracte, s’exigeix una puntuació
mínima de 25 punts dels 45 possibles, de tal manera que les empreses licitadores
que no assumeixin aquest mínim exigit, restaran excloses de continuar en el procés
de valoració, i la Mesa de Contractació ja no procedirà a l’obertura del sobre C de
criteris objectius.
Les propostes tècniques presentades hauran de tenir una aplicació pràctica i molt
específica per l’objecte del concurs i han de complir el principi de que siguin
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clarament avaluables pel desenvolupament del mateix i els objectius que es
pretenen assolir.
Els licitadors resten obligats a presentar un document diferenciat en el que de
manera clara i inequívoca es relacionin les propostes aportades segons els criteris
descrits, i en el mateix ordre.

RESUM PUNTUACIÓ MARINVA

Propostes de dinamització
per públic familiar

Punts
màxims
Punts
obtinguts

Proposta
de
programa
per la CUP
projectes

Innovació i
millora del
plantejament
del programa
pedagògic
Menjo de
Mercat

Innovació i
millora del
plantejament
de l’ApS “Al
mercat per la
porta gran”

Implementar Propostes
l’ApS “Menja’t d’activitats
el món”.
pedagògiques
dinamitzades

Propostes de
peces
i/o materials
pedagògics

20 punts

5 punts

5 punts

5 punts

5 punts

5 punts

45 punts

18 punts

5 punts

5 punts

5 punts

2.5 punts

2.5 punts

38 punts
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