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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’UNA EMPRESA QUE ENS PROVEEIXI D’UNA 
PLATAFORMA DE FORMACIÓ ONLINE PELS CURSOS QUE ORGANITZEN ELS SERVEIS DE 

FORMACIÓ DE MERCABARNA 
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Objecte 
 
 
L’objecte d’aquest Plec és establir les prescripcions tècniques de la plataforma de formació 
online objecte de contractació 
 
 
Durada:  
El contracte tindrà un termini d’execució de 24 mesos a comptar des de l’endemà de la 
signatura del mateix, prorrogable per un any més. 
 
Requeriments tècnics 
 
El servei subministrat haurà de respondre als següents requeriments tècnics: 
 
Plataforma de teleformació o de formació online  
 

• Compatibilitat amb l'estàndard SCORM 1.2 i paquets de continguts CMI5. 
• Nivells d'accessibilitat i interactivitat dels continguts disponibles 

mitjançant tecnologies web que com a mínim compleixin les prioritats 1 i 2 
de la Norma UNE 139803:2012 o posteriors actualitzacions, segons l'estipulat 
en el Capítol III del Reial decret 1494/2007, de 12 de 
novembre. 

• Accessibilitat per a persones amb discapacitat (llei 30/2015 article 14.1). 
• El servidor de la plataforma de teleformació  ha de complir amb els requisits 

establerts al Reglament de la Unió Europea 2016/679, que regula la protecció 
de dades de caràcter personal, i que serà d’aplicació a partir del dia 25 de maig de 
2018, així com de la normativa que es desenvolupi a nivell estatal per tal de 
desenvolupar la norma europea. A aquests efectes, el responsable d'aquesta 
plataforma ha d'identificar la localització física del servidor i l’acompliment de 
l'establert sobre transferències internacionals de dades 
en el capítol V, articles 44 a 50 del Reglament europeu.  
D’altra banda, i en el supòsit que es faciliti l’accés a dades de caràcter personal 
gestionades per Mercabarna amb motiu de l’execució del contracte, s’hauran de 
complir els següents requisits en aplicació de la normativa vigent reguladora 
d’aquesta matèria: 

a. Tractar les dades de conformitat amb les instruccions que faciliti el titular. 
b. No aplicar-les a finalitats diferents de les vinculades a l’objecte dels serveis. 
c. No comunicar-les, cedir-les, o permetre’n l’accés a empreses terceres o 
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personal extern. 
d. Destruir-les o retornar-les al titular, juntament amb la documentació o suport 

on constessin, en finalitzar la prestació de serveis. 
 
En aquest sentit, i en desenvolupament del primer punt, es valorarà la possibilitat de 
subscriure un document d’encàrrec de tractament que reguli de forma específica les 
condicions en què l’adjudicatari haurà de tractar les dades personals de les quals 
Mercabarna és responsable en cas de tenir-hi accés. 
 

• Incloure la imatge corporativa de les entitats que es demani, amb les pautes d'imatge 
corporativa que s'estableixin. 

• Tenir un rendiment, entès com a nombre d'alumnes que suporti la 
plataforma, velocitat de resposta del servidor als usuaris, i temps de 
càrrega de les pàgines Web o de descàrrega d'arxius, que permeti: 
 

o Suportar un nombre d'alumnes de 3.500 per any, garantint un 
hostalatge mínim igual al total de l'alumnat d'aquestes accions, 
considerant que el nombre màxim d'alumnes per tutor és de 80 i un 
nombre d'usuaris concurrents del 40% d'aquest alumnat. 
 

o Disposar de la capacitat de transferència necessària perquè no es 
produeixi efecte retard en la comunicació audiovisual en temps real, 
havent de tenir el servidor en el qual s'allotja la plataforma un ample de 
banda mínim suficient en baixada i pujada. 

• Estar en funcionament 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana. En 
tot cas, la seva disponibilitat equivaldrà al 99% del seu funcionament, de manera que 
davant interrupcions o fallades en la comunicació, el temps de 
recuperació no superi 4 hores. 

• Compatibilitat tecnològica i possibilitats d'integració amb qualsevol 
sistema operatiu, base de dades, navegador d'Internet dels més usuals 
o servidor web, havent de ser possible utilitzar les funcions de la plataforma 
amb complements (plug-*in) i visualitzadors compatibles. Si es requerís la 
instal·lació addicional d'algun suport per a funcionalitats avançades, la 
plataforma ha de facilitar l'accés al mateix sense cost. 

• Multisoport (accessible via internet, dispositius mòbils o televisió). 
• Oferir un servei de suport tècnic i mantingui la infraestructura tecnològica i que, de 

forma estructurada i centralitzada, atengui i resolgui les consultes i incidències 
tècniques. Les formes d'establir contacte amb aquest servei, que seran mitjançant 
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telèfon i missatgeria electrònica, han d'estar disponibles de 9.00 a 17.00 hores de 
dilluns a divendres, amb   un temps de demora en la resposta no superior a 12 hores.  

• Integrar les eines i recursos necessaris per gestionar, administrar, 
organitzar, dissenyar, impartir i avaluar accions formatives a través d'Internet, 
disposant, específicament, d'eines de: 

o Comunicació, que permetin que cada alumne pugui interaccionar a través 
del navegador amb el tutor-formador, el sistema i amb els altres 
alumnes. Aquesta comunicació electrònica ha de dur-se a terme mitjançant 
eines de comunicació síncrones (aula virtual, xat, pissarra 
electrònica) i asíncrones (correu electrònic, fòrum, calendari, tauler d'anuncis, 
avisos). Serà obligatori que cada acció formativa en 
modalitat de teleformació  disposi, com a mínim, d'un servei 
de missatgeria, un fòrum i un xat. 

o Col·laboració, que permetin tant el treball cooperatiu entre els 
membres d'un grup, com la gestió de grups. Mitjançant tals 
eines ha de ser possible realitzar operacions d'alta, modificació 
o esborrat de grups d'alumnes, així com creació de “escenaris 
virtuals” per al treball cooperatiu dels membres d'un grup 
(directoris o “carpetes” per a l'intercanvi d'arxius, eines 
per a la publicació dels continguts, i fòrums o xats privats per als 
membres de cada grup). 

o  Administració, que permetin la gestió d'usuaris (altes, 
modificacions, esborrat, gestió de la llista de classe, definició, assignació 
i gestió de permisos, perfils i rols, autenticació i assignació de 
nivells de seguretat) i la gestió d'accions formatives (estructuració 
per mòduls i unitats, assignació de continguts, etc.). 

o Gestió de continguts, que possibilitin l'emmagatzematge i la gestió d'arxius 
(visualitzar arxius, organitzar-los en carpetes –directoris- i 
subcarpetes, copiar, enganxar, eliminar, comprimir, descarregar o carregar 
arxius), la publicació organitzada i selectiva dels continguts d'aquests 
arxius, i la creació de continguts. 

o Avaluació i control del progrés de l'alumnat, que permetin la creació, 
edició i realització de proves d'avaluació i autoavaluació i d'activitats 
i treballs avaluables, la seva autocorreció o la seva correcció (amb 
retroalimentació), la seva qualificació, l'assignació de puntuacions i la 
ponderació de les mateixes, el registre personalitzat i la publicació de 
qualificacions, la visualització d'informació estadística sobre els 
resultats i el progrés de cada alumne i l'obtenció d'informes de 
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seguiment. 
 

Característiques dels informes de seguiment: 
 
a) Han de generar-se automàticament. 
b) Han de realitzar-se per alumne, per curs (grup d'alumnes), per 
mòdul/s i, si escau, unitat/és formativa/s i pels intervals de 
dates que es requereixin, coincidint amb l'inici, el desenvolupament i el 
final de cada acció formativa. 
c) Han de referir-se a totes les àrees i serveis de l'acció 
formativa. 
d) Han de subministrar informació sobre totals, mitjanes i percentatges. 
i) Han de poder imprimir-se i exportar-se a format CSV o XML, PDF o altres. 
f) Depenent del seu tipus, han de ser accessibles a cada alumne, als 
tutors-formadors i al Servei Públic d'Ocupació Estatal i Autonòmic, que a través 
dels mateixos durà a terme el seguiment i control de les 
accions formatives impartides. 
g) Han de proporcionar dades resultants del monitoratge i traça 
de les activitats de l'alumnat, concretant-se, com a mínim, en 
un registre i un informe estadístic i gràfic de l'activitat de cada 
alumne/grup de classe, pel que fa a: 

• Accés a la plataforma o a les seves diferents parts (nombre i 
percentatge), registrant tant l'assistència (àrees o serveis 
visitats i dates i hores en les quals es van visitar) com la 
participació de l'alumnat (aportacions o intervencions realitzades 
mitjançant les eines de comunicació i col·laboració, 
missatges enviats), i controlant els temps invertits. 

• Temps mitjà invertit en la realització de cada mòdul/unitat 
formativa i de l'acció formativa en el seu conjunt. 

• Resultats obtinguts en tots els treballs, activitats i proves d'avaluació 
(en línia i, si escau, presencials) realitzades durant el 
desenvolupament de l'acció formativa (classificats per mòduls i 
unitats formatives, quan així procedeixi) i puntuació mitjana 
aconseguida en les mateixes. 

• Resultats obtinguts en les proves d'avaluació final de mòdul 
formatiu i, si escau unitats formatives, nombre i percentatge d'alumnes 
que les han superat i puntuació obtinguda. 

• Per als casos en els quals se superi la prova final d'avaluació del 
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mòdul formatiu (puntuació mínima de 5), puntuació final de 
mòduls formatius (resultant de sumar la puntuació mitjana 
obtinguda en l'avaluació durant el procés d'aprenentatge, i la 
puntuació obtinguda en la prova d'avaluació final del mòdul, 
ponderant-les prèviament amb un pes de 30% i 70% 
respectivament), amb indicació de la convocatòria (primera o 
segona) en què la puntuació final s'hagi obtingut. 

• Nombre i percentatge d'alumnes que superin cadascun dels 
mòduls que integren l'acció formativa, així com nombre i 
percentatge d'alumnes que superin la totalitat dels mòduls que 
configuren cada acció formativa. 

•  Nombre i percentatge d'alumnes que superin el mòdul de 
formació pràctica en centres de treball. 
 

h) Han de facilitar, com a mínim, les següents dades sobre l'alumnat 
participant, els tutors formadors i les accions formatives 
impartides: 

 
•  Perfil de l'alumnat (sexe; edat; nivell formatiu; situació laboral; 

província/Comunitat Autònoma de residència/treballo; mitjà 
de coneixement de l'acció formativa; experiència anterior en 
la realització de cursos en línia; raons per les quals es tria un curs 
en modalitat de teleformació; valoració general sobre la 
modalitat. I per al cas d'alumnat ocupat, categoria 
professional, grandària de la seva empresa, horari de l'acció formativa). 

• Altes, modificacions i baixes de l'alumnat per mòdul i acció 
formativa i dates en les quals es van produir. 

•  Nombre i percentatge d'alumnes d'inicien, que completen i que 
abandonen cada mòdul/acció formativa, amb classificació de les 
causes/motius de la baixa. 

•  Perfil de tutors-formadors de les accions formatives impartides 
(sexe, edat, nivell formatiu, temps d'experiència professional com a 
docent, temps d'experiència professional com a docent de 
formació en línia, temps d'experiència professional en l'àmbit de la 
unitat de competència que imparteix, competència docent, 
situació contractual amb el centre de formació –personal 
de plantilla o contractat per a la impartició-). 

•  Identificació de les accions formatives desenvolupades: nombre per 
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Família/Àrea Professional i per nivell de qualificació, per Comunitat 
Autònoma i dates de realització; nombre de mòduls formatius 
impartits per certificat de professionalitat, per Família/Àrea 
Professional i per nivell de qualificació; nombre d'unitats 
formatives impartides per mòdul formatiu, per certificat de 
professionalitat i per Família/Àrea Professional. 

 
i) Creació de perfils /rols: 

• Convidat, amb accés a continguts públics 
• Alumne, amb accés als recursos formatius 
• Tutor, amb accés a tota la operativa de seguiment, control de cursos i 

generació de continguts 
• Administrador , amb accés a la gestió de totes les característiques  
• Supervisor, amb accés al seguiment i control d’alumnes i de continguts 

formatius 
 

Serveis: 
 
Es requereix la prestació dels següents serveis: 
 

• Instal·lació , disseny, personalització i posada en marxa de la plataforma: 
o Logos i disseny adaptat a la imatge corporativa de Mercabarna, 

parametrització dels mòduls i eines necessàries 
o Integració amb la web corporativa 
o Des d’un punta de disseny, que segueixi la línia gràfica de les plataformes 

online de Mercabarna 
o SEO friendly  
o Web responsive o APP 
o Integració de manera que afavoreixi el posicionament de la web principal i no 

hi entri en competència 
o Integració amb Google Analytics 
o Suport i correctiu i evolutiu sobre la plataforma 
o Administració tècnica de l’allotjament de totes les funcionalitats del campus 
o Backup diari dels sistemes/serveis de la infraestructura 
o Servei de videoconferència amb una simultaneïtat de 80 usuaris i allotjament 

integrat a la plataforma 
•  Capacitat d’allotjament de 50 cursos amb una capacitat d’emmagatzemament 

suficient, garantint l’ampliació si es necessària 
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• Realització de totes les tasques de manteniment tècnic dels servidors necessàries per 
a que el portal funcioni al 100%: actualització de software de tercers, monitorització 
de servidors 24/7,... 

• Cobertura de les reparacions de tots aquells problemes relacionats amb el 
funcionament erroni del software 

• Obtenir de forma gratuïta totes les actualitzacions de software de la plataforma 
• Garantir la seguretat informàtica 

 
 
Perfil professional requerit 
 
Pel desenvolupament del subministrament de la plataforma pel desenvolupament d’accions 
formatives online objecte d’aquesta contractació, es requereix la participació, com a mínim, 
d’un professional de l’àmbit de l’enginyeria informàtica o de l’enginyeria industrial.  
 
Questions addicionals 
 
Posada en marxa de la plataforma 
 
La plataforma haurà d’estar operativa amb data límit màxim del 1 de novembre de 2018 
 
Estructura de la presentació de la proposta: 
 
La proposta tècnica s’ha d’ajustar a aquest esquema: 

1.Resum executiu: descripció de l’enfoc del projecte, punts més representatius de la 
proposta realitzada, valor afegit que proporciona i elements diferenciadors 
2. Descripció detallada de la plataforma de formació online i de la infraestructura: 
contingut detallat segons les prescripcions tècniques definides 
3. Descripció detallada dels serveis: contingut detallat segons prescripcions tècniques 
definides 
4. Pla de treball: cronograma de l’execució de les fases de disseny, personalització i 
posada en marxa i de la integració amb el web corporativa 
5.Equip de treball: perfil de l’equip vinculat al contracte 
6.Pla de contingència davant situacions extraordinàries:temps de solució d’incidències. 

 
Control del servei 
 
L’incompliment del pla de treball i de contingències serà tractat com incidència; l’acumulació 
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de 3 incidències en un mateix mes motivarà a MERCABARNA  a poder exercir la rescissió del 
contracte. 
En el cas de denegació de l’homologació del centre com Entitat de formació acreditada per a 
la impartició de formació professional per a l’ocupació en la modalitat de teleformació degut 
a que les característiques de la plataforma no acompleix amb els requeriments establerts en 
el procés d’homologació, MERCABARNA es reserva el dret d’exercir la rescissió del contracte. 
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