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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA LICITACIÓ DE LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI D’OFERTA EDUCATIVA, VISITES I ACTIVITATS, AIXÍ
COM DE GESTIÓ DE L’AGENDA DE VISITES CONCERTADES DE LA SEU
D’EMPÚRIES DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA (AGÈNCIA
CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL). EXP. ACP 2019 409
1. Objecte del contracte
És objecte d’aquest contracte l’execució de diferents serveis vinculats al disseny, la
producció, la gestió, la coordinació i l’execució de les activitats per a diferents públics:
serveis educatius, visites guiades i serveis d’atenció i guiatge de grups d’adults, familiars
i d’altres, en el conjunt arqueològic i museu que formen la seu d’Empúries del Museu
d’Arqueologia de Catalunya (a partir d’ara MAC-Empúries), gestionat per l’Agència
Catalana del Patrimoni Cultural (a partir d’ara ACdPC),
El servei és titularitat de l’ACdPC i, per tant, restarà sota la direcció i control de l’ACdPC,
a través de la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Els ingressos per la venda de les activitats que són objecte del servei -d’acord amb les
tarifes vigents que han estat acordades per part de l’ACdPC-, correspondran a
l’empresa adjudicatària, que haurà d’aportar a l’ACdPC el cànon determinat a la seva
oferta, d‘acord amb les prescripcions del corresponent Plec de Clàusules
Administratives Particulars del contracte.
2. Serveis bàsics a contractar
Seran objecte d’aquest contracte els següents serveis:
a. L’organització i execució de les visites guiades i dels serveis didàctics, en
cadascuna de les diferents modalitats, que ja formen part del programa educatiu
i d’activitats del MAC-Empúries.
b. Els monitoratges i/o guiatges d’activitats necessaris derivats dels programes
d’activitats educatives i de les visites i activitats per a grups. Aquestes modalitats
d’activitats són les següents:
1. Les activitats adreçades a públic escolar i per a diferents nivells
educatius, des d’Educació Infantil a Universitat, així com grups amb
necessitats educatives especials:
Visites didàctiques.
Tallers didàctics.
Visites-taller didàctiques.
I altres formats d’activitats didàctiques que es desenvolupin en el futur.
2. Les activitats adreçades a públics familiars, públics adults i grups
turístics, grups de tercera edat, i de persones amb discapacitats, en
grups de visita:
Visites.
Tallers.
Visites-taller.
Visites teatralitzades.
Visita+audiovisual del criptopòrtic
Activitats singulars.
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El servei de visites comentades consisteix en la conducció d’un grup de
visitants per un itinerari, tot proporcionant-li la informació necessària per a la
comprensió dels elements històrics, artístics i arqueològics que s’hi
mostren.
Els serveis de tallers didàctics consisteixen en la direcció d’una activitat que
utilitza mitjans alternatius o complementaris a la realitat visitada o
exposada, per proporcionar al grup coneixements sobre la història, l’art i
l’arqueologia. L’activitat combina explicacions teòriques i/o pràctiques
d’un procés que l’usuari reprodueix amb l’objectiu d’experimentar com es
fa.
Les visites-taller proposen una visita participativa on es comença per una
visita comentada a un o més espais del jaciment i museu, i es combina
amb un taller que desenvolupa els temes que han sorgit durant la visita
als espais.
Les visites teatralitzades consisteixen en la conducció d’un grup pel
jaciment i museu, a partir d’una teatralització dins d’un context
escenogràfic o d’attrezzo, com per exemple l’ús d’indumentària o
d’utensilis..., on la relació i l’empatia de l’usuari amb un espai provoca
una vivència personal i singular.
Les visites+audiovisual del criptopòrtic consisteixen en una visita
comentada centrada en la ciutat romana i en la domus dels mosaics que
inclou l’entrada a l’espai del criptopòrtic i la seva instal·lació audiovisual.
Les activitats singulars serien aquelles pròpies de l’equipament, no
definides en les descripcions anteriors.
c. El disseny i la producció de noves activitats, així com dels recursos i materials
que es derivin de les noves propostes, per tal d’incentivar els visitants, sempre
amb l’aprovació i sota la supervisió del MAC-Empúries.
d. La revisió i millora de les activitats educatives dels equipaments per buscar la
qualitat dels serveis educatius de l’equipament i l’adequació als currículums
escolars i competències. Aquesta revisió es durà a terme sempre amb
l’aprovació i sota la supervisió del MAC-Empúries.
e. La definició d’estratègies d’acció comercial per a la captació de públics escolars i
públics en general per què el nombre de visitants i usuaris creixi amb relació
amb els anys anteriors. Els responsables de l’equipament objecte del contracte
podran participar en l’elaboració de les estratègies amb suggeriments i prioritats
per tal d’alinear-les als objectius generals del museu, així com demanar informes
específics per garantir el creixement dels públics.
f. La col·laboració amb els responsables de l’equipament en la preparació
d’activitats específiques d’informació - formació sobre l’oferta adreçades a
docents, agències receptives o associacions, en el cas d’activitats per als públics
escolar, turístic o familiar, entre d’altres.
g. La col·laboració amb els responsables de l’equipament en la preparació
d’activitats específiques per als programes d’acció cultural extraordinaris (festes
locals, etc.).
h. La comunicació i la difusió dels continguts dels programes educatiu i de públics,
d’acord amb les indicacions dels responsables de l’equipament objecte del
contracte.
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La definició del pla de recursos humans i tècnics adscrit als serveis.
La prestació dels serveis d’informació i reserva d’activitats, presencial i telefònica
i, si fos el cas, telemàtica, a través de la gestió de la centraleta i de la bústia de
correu electrònic de reserves, sempre en col·laboració i sota la supervisió del
MAC-Empúries.
La gestió, el control i la supervisió del personal de l’empresa adjudicatària adscrit
als diferents serveis a l’equipament on prestaran servei.
La coordinació i adaptació en tots els àmbits d’actuació de l’empresa
adjudicatària amb les directrius dels responsables de l’equipament.
La formació dels educadors i d’altre personal de l’empresa adjudicatària que
desenvolupi els serveis.
L’ autoavaluació continuada de cadascun dels serveis prestats, que es lliurarà
mensualment als responsables de l’equipament objecte del contracte, tal com
s’indica en el punt 6.10 d’aquests plecs.
La redacció d'una memòria anual dels serveis prestats, que es lliurarà anualment
als responsables de l’equipament objecte del contracte i a l’ACdPC; tal i com
s’indica en el punt 8 d’aquests plecs.

3. Espais de prestació dels serveis
Museu d’Arqueologia de Catalunya–Empúries, C/Puig i Cadafalch s/n. 17130
L’Escala.
Tots els serveis es desenvoluparan a l’àmbit del MAC-Empúries, que comprèn el
jaciment arqueològic d’Empúries i els elements històrics, arquitectònics i
arqueològics directament vinculats al jaciment, així com els espais museístics
destinats a exposició permanent i a exposicions temporals.

4. Horaris de prestació dels serveis
4.1.
Horaris generals
Amb caràcter general els serveis a prestar es desenvoluparan al llarg de tot l’any,
exceptuant els dies de tancament estipulats per l’equipament.
La prestació dels serveis de visites guiades i dels serveis didàctics es
desenvoluparà segons els horaris regulars d’obertura al públic del centre o segons
els horaris de visites concertades previstos per part del centre.
Horaris d’obertura actuals del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries:
1/10 a 15/11 De dilluns a diumenge, de 10 a 18 h
16/11 a 15/2 De dimarts a diumenge, de 10 a 17 h
16/2 a 31/5 De dilluns a diumenge, de 10 a 18 h
1/6 a 30/9 De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h
Setmana Santa: de 10 a 19 h
Horaris especials: els dies 24, 26 i 31 de desembre, de 10 a 15 h
Tancat: 25 de desembre i 1 de gener, i els dilluns del 16/11 al 15/2
Determinades activitats que es programen regularment dins de l’oferta anual
consolidada d’activitats del centre, com és el cas de les visites teatralitzades del
capvespre (Empúries Cap al tard) durant els mesos d’estiu, es desenvolupen o es
perllonguen més tard de l’hora de tancament del conjunt arqueològic.
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Qualsevol altra activitat que superi o es programi fora dels horaris habituals
d’obertura s’entendrà com a horari especial. Fora d’horari, es podran concertar
visites i planificar activitats amb caràcter excepcional i sempre prèvia petició i amb
autorització per part dels responsables de l’equipament. Aquestes activitats estaran
subjectes a les limitacions i especificacions que consten a l’apartat 4.2.
La prestació del servei d’informació i reserva d’activitats es realitzarà en dies
laborables i els seus horaris seran acordats per l’empresa adjudicatària amb els
responsables del centre i podran començar abans de l’hora d’obertura al públic del
conjunt arqueològic.
L’ACdPC es reserva el dret d’ampliar, reduir o modificar els horaris de l’equipament.
En aquests cas, quan la modificació s’efectuï a instància i interès de l’ACdPC,
aquesta s’obliga a comunicar-ho a l’adjudicatari amb una anticipació suficient, mínim
de 2 mesos, a fi i efecte de poder garantir l’organització dels serveis. En el cas que
l’ACdPC resolgui la modificació arrel d’un imprevist de força major, es compromet a
comunicar-li a l’adjudicatari amb la major antelació possible.
4.2.
Activitats en horari especial
Les activitats especials programades fora dels horaris habituals d’obertura al públic
o dels horaris específics de visites o activitats previstes de manera regular per part
del centre, hauran d’estar prèviament pactades amb els responsables de
l’equipament.
Aquestes activitats poden estar subjectes a costos addicionals de neteja i vigilància.
En cas de ser programades i proposades per l’equipament, i a més de les
sobrevingudes o no planificades si s’escau, els costos derivats seran assumits pel
propi equipament.
En cas de ser proposades per l’empresa adjudicatària, aquestes hauran de ser
aprovades prèviament pels responsables de l’equipament segons el seu calendari
de programació d’activitats i amb una anticipació mínima d’un mes, i l’empresa
adjudicatària haurà d’assumir els costos addicionals de neteja i vigilància, si s’escau.
Els preus de les despeses seran subministrats per part de l’equipament d’acord amb
les tarifes previstes per aquestes activitats.

5. Condicions generals de la prestació dels serveis.
Al marge de les obligacions previstes al plec de clàusules administratives particulars del
contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a complir les següents condicions per
tal de garantir la correcta cobertura dels serveis i ampliar el nombre de visitants i
usuaris, segons les directrius marcades per aquest plec:
5.1. Elaborar en funció de les directrius aportades pels responsables de
l’equipament, cop es guanyi la licitació,, les operatives de funcionament dels
diferents serveis subjectes a aquest contracte i de totes les activitats
extraordinàries que es determini. Aquestes operatives hauran de ser conegudes
i d’obligat compliment per tot el personal de l’empresa adjudicatària que presti
servei a cadascun dels espais del centre.

5

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Exp. ACPC 2019 409
Visites guiades, tallers didàctics,
agenda reserves MAC-Empúries

5.2. Garantir la disponibilitat del personal necessari i suficientment qualificat per
cobrir les diferents tasques objecte d’aquesta prestació de serveis, durant el
temps que duri el contracte de manera que es formi un equip capaç de donar
cobertura continuada als diferents serveis. Tot el personal necessari per a la
prestació dels serveis serà contractat per l’empresa adjudicatària. En cap cas
aquest personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral amb l’ACdPC ni amb
l’equipament on es presti el servei.
5.3. L’empresa adjudicatària presentarà una proposta d’efectius destinats als
serveis, amb la formació adequada segons s’estipula a l’apartat 6.7 i amb els
requisits proposats a l’apartat 6.6., d’aquests plecs. Aquesta proposta haurà de
ser aprovada pels responsables de l’ACdPC i de l’equipament, i haurà de
respondre com a mínim, als criteris generals següents:
Procurar el màxim grau d’estabilitat de l’equip que presti els serveis
objecte del contracte.
Preveure un equip estable d’educadors/es que haurà de cobrir baixes i
imprevistos, així com els reforços de caire regular o extraordinari i les
necessitats d’ampliació dels serveis en activitats no previstes o en
activitats puntuals que es puguin generar.
En els casos d’absències imprevistes es procedirà a la substitució sense
demora. En cas que el grup quedi perjudicat per la falta d’educador/a, el
cost l’assumirà l’empresa.
Haurà de garantir que els seus equips tinguin un tracte correcte amb el
públic i amb els treballadors propis del centre on prestin el servei, així
com un aspecte correcte d’higiene personal.
Haurà de facilitar una acreditació a tot el personal que treballi de cara
al públic visitant i, en tot cas, haurà de garantir que els seus equips
vestiran en tot moment amb correcció.
Es compromet a supervisar la prestació del servei periòdicament i/o en la
temporalitat que es determini en cada cas, disposant a tal fi d’un sistema
de control de presència del seu personal i de qualitat del treball.
S’hauran de tenir en compte els requisits sobre el personal adscrit proposats a
l’apartat 6.6. d’aquests plecs, on es fa una descripció del personal necessari per
tal de formar part de l’equip. Es valoraran altres qualitats i habilitats afegides per
les empreses que es presentin al concurs.
5.4. L’empresa adjudicatària nomenarà un coordinador general que serà el
responsable de la gestió de l’equip de treball i dels serveis objecte del contracte,
amb una presència en funció de l’horari d’obertura de l’equipament, al llarg de
tot l’any, per tal de realitzar les tasques de seguiment del serveis i funcionament
general. També serà l’interlocutor de l’empresa amb els responsables de
l’ACdPC i amb els responsables de l’equipament.
El coordinador garantirà que el servei d’informació i reserves telefòniques del
centre sigui operatiu com a mínim 35 hores a la setmana, de dilluns a
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divendres. La fixació dels horaris concrets en què es realitzarà aquest servei,
que podrà començar abans de l’hora d’obertura al públic del centre i que podrà
variar segons l’època de l’any, serà acordada per part de l’empresa
adjudicatària amb els responsables de l’equipament. Les funcions específiques
del coordinador o responsable consten a l’apartat 6.6 del present plec.
5.5. L’empresa adjudicatària garantirà la formació adequada del personal al càrrec
dels serveis objecte del contracte, per tal de mantenir un alt nivell de qualitat en
la prestació dels serveis. Aquesta formació també inclourà la formació en
matèria de prevenció de riscos laborals exigida legalment.
L’empresa presentarà un Pla de Formació dins del període màxim d’un mes
després d’iniciat el contracte, que haurà de ser aprovat pels responsables de
l’equipament. El personal tècnic del MAC-Empúries participarà en la formació
del personal de l’empresa adjudicatària, sempre que ho consideri necessari,
segons s’indica en l’apartat 6.7 dels presents plecs.
5.6. L’empresa adjudicatària del servei haurà de garantir la coordinació amb la
resta d’activitats i exposicions previstes en el programa del centre on es
desenvolupa el servei. En cas de conflicte de dates el MAC-Empúries prendrà
les decisions oportunes. Al respecte, el MAC-Empúries es reserva el dret de
variar la programació d’activitats i exposicions temporals en funció de les seves
necessitats. En aquest cas, es compromet a coordinar amb l’empresa
adjudicatària els canvis necessaris per tal de reordenar la planificació de les
activitats i serveis, i notificar-ho amb una anticipació mínima de 48 hores.
Així mateix es podrà exigir a l'empresa adjudicatària altres tasques relacionades
amb els serveis desenvolupats amb l'objectiu de millorar-los, sempre que no
entorpeixin les tasques prioritàries encarregades i que no suposin un augment
d'hores de treball.
5.7. Es realitzaran reunions periòdiques de coordinació, revisió, valoració interna i
propostes de millora així com de planificació i actualització dels calendaris,
programacions i continguts, tant en les fases de planificació, com en la
d’execució del programa d’activitats. En el cas dels serveis per a grups escolars
aquestes reunions tindran en compte el calendari escolar. Es farà, com a mínim
una reunió mensual. Aquestes reunions es realitzaran on determinin els
responsables del centre.
L’adjudicatari entregarà mensualment un informe als responsables de
l’equipament, que inclogui el nombre i el detall de les activitats i visites guiades
o dirigides durant el mes immediatament anterior, i una valoració de les
activitats explicant el seu funcionament, els problemes i incidències de
funcionament i propostes de millora.
5.8. L’empresa adjudicatària es farà càrrec de l’adquisició i del subministrament
dels aparells i accessoris vinculats a sistemes de comunicació i
d’intercomunicació del seu personal o aquells que s’estimin oportuns per a la
correcta prestació del servei. Igualment es farà càrrec de la telefonia mòbil del
coordinador i responsable dels diferents serveis.
5.9. L’empresa adjudicatària elaborarà i presentarà una proposta d’acció comercial
per a la captació de públics escolars, d’adults, internacionals, agències,
empreses, esdeveniments, etc., per a l’equipament on presti servei, amb
l’objectiu d’incrementar el nombre de visitants i usuaris. El pla incorporarà les
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accions derivades dels objectius de l’equipament i els corporatius de l’ACdPC.
Aquesta iniciativa ha de ser aprovada prèviament per l’ACPC i els responsables
de l’equipament.
5.10. L’empresa adjudicatària prestarà els serveis sota la supervisió i seguiment del
MAC-Empúries. La programació de les activitats, els seus continguts,
condicions i criteris de realització així com els productes i materials de suport
que es generin, hauran de ser supervisats i validats per part dels responsables
de l’equipament. Qualsevol canvi del funcionament normal dels serveis haurà de
ser aprovat prèviament per part dels responsables de l’equipament.
5.11. L’empresa adjudicatària es compromet a seguir les directrius indicades per part
del MAC-Empúries a l’hora d’implementar un sistema d’avaluació continuada i
permanent per realitzar un seguiment dels serveis prestats amb l'objectiu
d'avaluar-los, corregir-los i/o millorar-los. Aquest sistema s’implementarà durant i
després de la realització de les activitats, amb l’objectiu de reconduir les
estratègies d’intervenció si fos necessari, i atenent als objectius i criteris tant de
l’equipament com de l’ACdPC.
5.12. Per tal de poder supervisar els serveis prestats, l'empresa adjudicatària haurà de
proporcionar totes les dades que requereixi l’ACdPC i els responsables de
l’equipament en relació amb aquests serveis. Així mateix comunicarà per escrit
les possibles incidències succeïdes en els diferents serveis.
5.13. Acabat el termini el contracte, l’empresa adjudicatària haurà de retirar el
personal que tingui empleat en el lloc, a les seves estrictes costes. Entre el
personal empleat i l’ACdPC no hi haurà cap relació de dependència laboral, ni
administrativa. L’ACdPC podrà exigir en qualsevol moment que l’adjudicatari
acrediti estar al corrent de les obligacions salarials i de la seguretat social del
seu personal. La circumstància de no atendre aquestes obligacions a temps
serà en el seu cas considerada com greu incompliment del contracte.
5.14. L’ACdPC i els responsables de l’equipament exigiran a l’empresa adjudicatària
la realització eficaç i eficient dels serveis encomanats. En el cas que es
consideri que els serveis es realitzen de manera inadequada, previ informe
argumentat i escrit, l’ ACdPC podrà exigir la seva correcció a l’empresa que
haurà de respondre en un temps màxim de 48 hores des de la recepció de
l’informe.
5.15. Totes les operacions comercials que es produeixin en el marc del servei, sense
cap mena d’excepció, hauran de ser registrades pel sistema informàtic de
vendes Euromus, que proporcionarà l’ACdPC, juntament amb la metodologia
de tractament de dades. Els registres informàtics seran la base de càlcul dels
serveis realitzats.
L’empresa adjudicatària, haurà de fer el cobrament i encarregar-se de la
facturació de les activitats didàctiques i visites guiades concertades i de les
noves activitats que ells organitzin. En cap cas hauran de gestionar el preu de
les entrades a l’equipament o d’altres activitats no derivades de l’adjudicació dels
seus serveis. Hauran d’organitzar-se amb els responsables de l’equipament per
dur a terme aquest servei.
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6. Condicions específiques
6.1.

Sobre els continguts

L’empresa adjudicatària durà a terme totes les activitats dissenyades i produïdes
per part del centre, garantint, en qualsevol cas, una prestació d’alta qualitat
pedagògica. A l’Annex 2 es relacionen els programes didàctics i de visites
actuals del MAC-Empúries.
Per a la realització de les visites i els tallers que formen l’actual oferta
pedagògica del centre, el MAC-Empúries proporcionarà a l’empresa adjudicatària
els guions corresponents, que inclouen la informació necessària per al seu
correcte desenvolupament.
El MAC-Empúries facilitarà també els materials necessaris per a la realització de
les activitats i els tallers ja consolidats en l’oferta educativa del centre. Igualment,
la reposició d’aquests materials correrà a càrrec de l’ACdPC, a través del centre
gestor corresponent a l’equipament on es prestarà el servei, incloent tant el
material estable de suport per al desenvolupament de l’activitat, com els
materials fungibles.
L’empresa adjudicatària complementarà la programació regular d’activitats, en
els casos en què sigui necessari, sempre d’acord amb les indicacions dels
responsables de l’equipament, amb propostes innovadores i amb un model
didàctic que tingui en compte les darreres investigacions en el camp de
l’educació i la museologia.
L’empresa adjudicatària en el transcurs de la prestació dels seus serveis, podrà
proposar millores a les activitats del centre fent una revisió del programa
educatiu actual, i valorar les activitats quant a continguts adequats als
currículums escolars i competències bàsiques. Qualsevol iniciativa en aquest
sentit haurà de ser aprovada pels responsables de l’equipament sense que es
pugui contemplar en cap cas iniciatives particulars sense notificació.
El programa educatiu del centre s’anirà actualitzant de forma periòdica per tal
d’adaptar-lo convenientment a l’avaluació efectuada, així com a les demandes de
la societat civil i de la comunitat educativa que es considerin adients.
La programació de les activitats, els seus continguts, condicions i criteris de
realització, així com els productes i materials didàctics i de suport que es
generin, s’ajustaran als criteris i objectius i hauran de ser supervisats i validats
pels responsables del MAC-Empúries.
Cada proposta educativa haurà d’especificar els objectius curriculars i
competencials als quals s’adequa, seguint les indicacions proporcionades pels
responsables de l’equipament.
6.2.

Sobre l’execució de les activitats i els grups de visita

En totes les activitats, el personal responsable del servei per part de l’empresa
haurà de ser-hi present amb una antelació mínima necessària a l’inici de
l’activitat -estipulada amb anterioritat-, per tal de preparar l’espai, el material i
l’equipament necessari. Només marxarà una vegada s’hagi acomiadat a tots els

9

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Exp. ACPC 2019 409
Visites guiades, tallers didàctics,
agenda reserves MAC-Empúries

usuaris i s’hagi deixat tot el material i equipament emmagatzemat als espais
designats per part del centre.
L’empresa adjudicatària garantirà que totes les activitats estiguin conduïdes pel
nombre d’educadors necessari per garantir la seguretat dels alumnes i els
visitants, així com el correcte funcionament de l’activitat.
Totes les activitats es realitzaran per defecte en català o castellà, si bé s’haurà
de garantir també la prestació del servei en anglès, francès.
En cadascuna de les activitats es definirà la capacitat màxima dels grups, en
funció de les característiques de l’activitat i dels espais on es desenvolupi, els
quals s’indiquen a l’Annex 3.
En general la ràtio de les activitats dirigides a grups escolars serà com a màxim
de 30 alumnes/educador i la ràtio mitjana per curs escolar serà com a màxim de
25 alumnes/educador.
La ràtio de la resta d’activitats serà com a màxim de 35 persones per educador/a
o guia i la ràtio mitjana de l’any serà màxim de 35 persones per educador/a o
guia, llevat d’activitats concretes on es contempli o s’acordi una ràtio diferent.
L’empresa adjudicatària realitzarà gratuïtament fins a un màxim de 15 activitats per
any estipulades pels responsables del centre, que podran ser també activitats fora
de l’horari habitual dels equipaments, com ara visites vespertines, nocturnes o
activitats en les jornades de portes obertes de l’equipament. L’empresa
adjudicatària estarà obligada a realitzar aquestes activitats (fins al límit abans
esmentat) sense facturar els serveis als usuaris ni a l’equipament.
Els serveis extraordinaris que sobrepassin el límit esmentat d’activitats gratuïtes
seran facturats per l’adjudicatari a l’ACdPC a raó de la durada de l’activitat, dins la
tarifa vigent de les activitats o en funció d’uns preus que puguin oferir de millor cost.
O bé, l’ACdPC pot efectuar el servei amb el seu propi personal u altres empreses
del seu interès.
Cal tenir en compte que el nombre màxim anual de visites, tallers o activitats
gratuïtes pot ser millorat per l’empresa, a l’oferta de millores addicionals inclosa
dins la proposta tècnica del servei .
6.3.

Sobre noves activitats

Es valorarà que l’empresa presenti propostes per la millora i ampliació del
programa d’activitats de l’equipament. Entenem que l’equipament serà una
oportunitat única per tal que les empreses creixin i es desenvolupin amb la
possibilitat de crear i proposar la incorporació d’activitats a l’oferta pedagògica i
d’activitats d’altres tipologies com ara paquets de caire turístic, o activitats culturals
per a diferents tipus de públic. L’objectiu és incentivar els visitants i oferir continguts
i experiències de qualitat. Aquestes propostes s’adreçaran als responsables del
centre, mitjançant la presentació del corresponent projecte.
En cas de tractar-se d’activitats per a públics escolars, caldrà definir el continguts
del corresponent dossier per al professor, adequat al currículum escolar, el material
didàctic a utilitzar durant l’activitat (dossier educatiu i material) adequat amb les
competències bàsiques i material de reforç adequat a la atenció de la diversitat dels
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alumnes. L’empresa adjudicatària realitzarà una prova pilot de cada activitat
nova, per tal d’adequar els seus continguts i desenvolupament.
Per a la seva aprovació es tindran en compte la contribució de l’activitat al
coneixement del museu i conjunt arqueològic d’Empúries o de determinats
aspectes de les cultures clàssiques grega i romana, les seves potencialitats
educatives, i les dificultats en l’organització de l’activitat.
En aquest cas de noves activitats, tant per públic escolar com per altres públics,
els cost del projecte de l’activitat i el material de suport corresponent per al seu
desenvolupament aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària juntament amb el
material fungible necessari per dur a terme la nova activitat.
En els crèdits de qualsevol material didàctic o de suport editat s’haurà de fer
constar el copyright de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural més el del propi
equipament. L’ACdPC serà titular en exclusiva de tots els drets de propietat
intel·lectual, en els termes que s’especifiquen a l’apartat 7 d’aquests plecs.
El MAC-Empúries es reserva la potestat de variar o afegir noves propostes
d’activitats que consideri oportunes. L’empresa adjudicatària no obtindrà
l’exclusivitat de la preparació i monitoratge de la totalitat dels programes
educatius i d’activitats del centre. Així mateix, el MAC-Empúries es reserva la
possibilitat d’encarregar visites, materials didàctics o qualsevol altra activitat, que no estiguin inclosos en la programació regular del centre-, a un autor o
autors aliens a l’empresa adjudicatària si així ho creu més convenient.
Cal entendre que no s’atorga exclusivitat a l’adjudicatari sobre noves propostes
d’activitats i que el MAC-Empúries podrà encarregar de manera puntual a un
tercer activitats al llarg de la durada del contracte. En aquest cas la producció de
qualsevol tipus de material serà a càrrec de l’ACdPC.
6.4.

Sobre els recursos

L’ACdPC oferirà per la correcta prestació dels serveis de coordinació i
reserves, i durant el període de vigència del contracte, un espai a les
instal·lacions del centre, per a la gestió de l’agenda de visites i posarà a la seva
disposició el mobiliari i l’equipament informàtic que es relaciona a continuació:
•
•
•
•
•

un ordinador, amb el corresponent monitor, teclat i ratolí, amb connexió a
Internet i correu electrònic i impressora. Així com accés al programa
EUROMUS amb un codi d’usuari propi.
una taula de treball
una cadira amb rodes
un armari
un telèfon

L’empresa adjudicatària s’encarregarà de la seva pròpia infraestructura pel que
fa al cobrament dels seus serveis i emissió de factures (caixa registradora,
datàfon, o el que creguin necessari per fer la feina correctament).
L’ACdPC, a través del centre gestor corresponent, es farà càrrec de les
despeses de les línies telefòniques destinades a la concertació de visites i del
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manteniment de l’equip informàtic. També es farà càrrec de la neteja i
manteniment.
El material fungible derivat d’aquest servei anirà a càrrec de l’empresa
adjudicatària.
Així mateix, pel correcte desenvolupament de les activitats didàctiques, el MACEmpúries posarà a disposició de l’empresa adjudicatària els espais habilitats
com a aula didàctica o taller que s’especifiquen en l’ Annex 3 i que estaran dotats
amb els corresponents elements de mobiliari i recursos.
L’empresa adjudicatària vetllarà perquè les aules i espais de tallers estiguin en
correcte estat i amb el material necessari per dur-los a terme. Es responsabilitzarà
del control d’existències, de l’emmagatzematge en els espais establerts i de la
reposició i disponibilitat del material didàctic i/o dossiers pedagògics, així com de
tot aquell material i equipament necessari per al desenvolupament de les
activitats. A tal efecte, s’encarregarà d’avisar per escrit als responsables del centre
per tal de preveure la compra, reposició o reparació de materials o espais.
L’empresa adjudicatària col·laborarà amb els responsables de l’equipament en la
gestió del subministrament d’aquests materials, mitjançant la recerca de
proveïdors i l’obtenció de pressupostos.
6.5.

Sobre l’agenda d’activitats i punt d’informació de les reserves

L’empresa adjudicatària gestionarà l’agenda de concertació de reserves per a
visites i tallers, sota les directrius dels responsables del MAC-Empúries, amb
l’objectiu de garantir el correcte proveïment del servei del qual serà adjudicatari.
Igualment s’atendran les demandes d’informació que es sol·licitin, relatives a les
activitats i serveis destinats al públic, així com altres informacions relacionades en
general amb la visita del jaciment.
La gestió de l’agenda consisteix en l’assignació de dia i hora de visita al grup que
ho sol·liciti, telefònicament o per correu electrònic, recollint la informació necessària
per a la correcta concertació. Igualment inclou la confirmació de reserva per correu
electrònic als sol·licitants. En tot cas, l’operativa de la gestió de l’agenda de
concertació de reserves descrita als plecs, s’adaptarà a l’evolució de les aplicacions
informàtiques de difusió i gestió, i en el seu cas, de la gestió telemàtica, que
l’ACdPC incorpori durant la vigència del contracte.
La informació resultant de la gestió de l’agenda es considera a tots els efectes
propietat de l’ACdPC i sols es podrà utilitzar per l’empresa adjudicatària als efectes
de proveir correctament el servei objecte del contracte.
El MAC-Empúries conserva la facultat d’establir criteris de gestió de l’agenda que
persegueixin el fer compatible una màxima afluència de grups amb el manteniment
d’unes correctes condicions de visita per a la totalitat dels usuaris.
Els dies que es cobrirà el servei d'informació i reserves al centre d'informació són
els indicats com a laborables, amb un horari que serà estipulat i acordat entre
l’empresa adjudicatària i els responsables del MAC-Empúries, amb un mínim de 35
hores setmanals, tal com s’indica en el punt 5.4 dels presents plecs.
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Aquests horaris es podran modificar per motius organitzatius, de temporada, de
demanda i/o de gestió segons les necessitats del centre, sempre que no es
modifiqui el total d'hores estipulat en aquest plec.
La previsió i reserva d’activitats serà presentada diàriament al personal d’atenció
al públic del MAC-Empúries abans de l’obertura al públic de l’equipament, per
part del responsable del servei de reserves -incloent els dies previs a festius i
caps de setmana-, i s’informarà diàriament dels possibles canvis de darrera hora.
El sistema de gestió de l’agenda serà a través del programa Euromus i serà
coordinat sota les directrius del centre.
6.6.

Sobre el personal adscrit al servei

Correspon exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció del personal que,
acreditant els requisits de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part
de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sense perjudici de la
verificació per part de l’ACdPC del compliment d’aquells requisits.
L’empresa procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades,
en ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a
als responsables del centre.
En relació amb els treballadors destinats a l’execució d’aquest contracte,
l’empresa assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiva i continua, el
poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i
el pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les
substitucions dels treballadors en els casos de baixa o absència, les obligacions
legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el
pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de
prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinaria, així com dels
drets i obligacions es deriven de la relació contractual entre empleat i ocupador.
L’empresa vetllarà especialment perquè els treballadors adscrits a l’execució del
contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions
exercides respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del
contracte.
L’empresa assumeix l’obligació de contractar el personal per dur a terme el
servei de conducció d’activitats. Aquest personal rebrà un salari apropiat a les
seves capacitacions acadèmiques i competències. L’adjudicatari ha de complir
escrupolosament les obligacions derivades de la legislació laboral i de la
Seguretat Social respecte del personal al seu servei, cosa que vol dir que aquest
no té cap mena de relació jurídic-laboral amb l’ACdPC i que aquesta última es
considera exempta de tota responsabilitat derivada de l’incompliment d’aquelles
obligacions. No obstant això, l’ACdPC sol·licitarà a l’empresa, quan ho cregui
oportú, l’exhibició dels contractes amb la retribució salarial escaient a la formació
i experiència dels treballadors; a més dels documents acreditatius de la afiliació i
la cotització a la Seguretat Social d’aquests personal contractat. S’ha de tenir en
compte que l’incompliment de les normes laborals i tributàries per part de
l’adjudicatari i incompliment del pagament per part de l’empresa als seus
treballadors, serà causa d’extinció del servei.
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L’empresa adjudicatària haurà de conformar un equip de treball amb el nombre
de personal adequat per realitzar les següents funcions:
1. Coordinació general
La coordinació general de tot el servei serà assumida per una persona
que formi part de l’equip de l’empresa adjudicatària, sense necessitat de
dedicació exclusiva a les tasques a sota especificades. Per a aquesta
funció es requerirà una titulació superior i un mínim de tres anys
d’experiència acreditada en la coordinació i gestió d’activitats culturals i
de lleure. En tot cas haurà de tenir la formació i l’experiència idònia per
garantir el perfecte funcionament de tots els programes, serveis i gestió
d’equips humans.
La persona que desenvolupi les tasques de coordinació general serà
l’interlocutor amb l’ACdPC i el MAC-Empúries, mantenint les reunions de
seguiment periòdiques que siguin necessàries. I tindrà com a
responsabilitat:
el control i gestió del personal que l’empresa contractada assigni a
cada servei; distribuir el treball i impartir les ordres i instruccions de
treball que siguin necessàries en relació amb la prestació del servei.
-

supervisar el correcte acompliment per part del personal integrant de
l’equip de treball de les funcions que té encomanades, així com
controlar l’assistència d’aquest personal al lloc de treball.

-

organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del
contracte, havent de coordinar-se adequadament l’empresa
contractista com l’administració contractant, per no alterar el bon
funcionament del servei.

-

Informar als responsables del MAC-Empúries, sobre les variacions,
ocasionals o permanents, en la composició de l’equip de treball
adscrit a l’execució del contracte.

-

Supervisar les liquidacions d’acord amb les directrius, freqüència i
indicacions que defineixin els responsables de l’ACdPC i del MACEmpúries. I alhora controlar la gestió i la prestació de tots els serveis,
elaborant els informes, avaluacions i memòries que es requereixin, i
donar compte periòdicament de les incidències i l’execució dels
serveis. Així com aportar el disseny de les mesures de promoció per
atraure públic visitant.

-

Procurar la gestió i tramitació amb els grups escolars de tot el relatiu
als programes d’ajuts, beques i subvencions als quals estigui acollit el
MAC-Empúries, aplicables a les activitats de l’oferta educativa,
d’acord amb els responsables de l’equipament.

La realització de les tasques específiques de coordinació general no
requeriran obligatòriament la seva presència física a l’equipament, i el
seu espai de treball serà decidit per l’empresa adjudicatària.
Durant el temps en què es realitzin els serveis esmentats en aquest plec,
incloent dies festius amb activitats divulgatives o educatives, sempre hi
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haurà localitzable un responsable de serveis de l'empresa adjudicatària, de
manera que es garanteixi el bon funcionament i la resolució dels problemes
que puguin originar-se. Per aquest motiu, l’empresa adjudicatària lliurarà,
cada any als responsables del MAC-Empúries, un llistat amb les fotografies,
noms i telèfons dels treballadors per tal de poder-los localitzar en cas
d’urgència.
2. Servei d’informació i concertació de visites:
La funció d’atendre el servei d’informació i concertació de visites i de
l’agenda d’activitats de l’equipament, podrà ser assumida, en tot o en
part, per part del coordinador general del servei o bé per altre personal de
l’empresa adjudicatària. En tot cas, el desenvolupament d’aquest servei
d’informació i reserves telefòniques del centre haurà de ser operatiu com
a mínim 35 hores a la setmana, de dilluns a divendres, tenint en compte
les directrius de l’equipament, i haurà de realitzar-se a l’espai
específicament destinat per a aquest servei per part dels responsables
del centre a les instal·lacions del MAC-Empúries.
El personal que desenvolupi aquestes tasques haurà de tenir
coneixements mínims per donar la informació en francès i anglès. Caldrà
dominar, com a llengües habituals, el català i el castellà. Ha de posseir
coneixements bàsics d’informàtica, especialment de l’entorn “windows” i
d’internet. Es valorarà que hagi treballat amb el programa Euromus de
gestió de museus.
Juntament amb la gestió de les reserves d’activitats, el personal que
desenvolupi aquesta funció haurà d’atendre les demandes d’informació,
per via telefònica o rebudes mitjançant correu electrònic, relatives a les
activitats del centre, als preus d’entrada, les tarifes de les diferents
activitats, o els horaris i les condicions per a la visita.
Igualment haurà de facilitar informació sobre els programes d’ajuts,
beques i subvencions als quals estigui acollit el MAC-Empúries,
aplicables a les activitats de l’oferta educativa, i fer els tràmits amb els
centres escolars d’acord amb les indicacions dels responsables de
l’equipament,
Tal i com s’indica en el punt 5.15, el personal que desenvolupi les
tasques de concertació d’informació i concertació de visites o en el seu
defecte altre personal de l’empresa adjudicatària, hauran de fer el
cobrament i la facturació de les activitats didàctiques i visites guiades
concertades i de les noves activitats que s’organitzin. En cap cas hauran
de gestionar la venda de les entrades al equipament o d’altres activitats
no derivades de l’adjudicació dels seus serveis, amb l’excepció que es
demani puntualment pels responsables del MAC-Empúries per
circumstàncies especials del servei, per exemple quan l’empresa faci
visites de grups en horari diferent al de l’equipament. Hauran
d’organitzar-se amb els responsables de l’equipament per dur a terme
aquest servei i gestionar totes les activitats sempre a través del sistema
Euromus proporcionat per l’ACdPC.
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Com s’indica en el punt 6.4, l’empresa adjudicatària s’encarregarà de la
seva pròpia infraestructura pel que fa al cobrament dels seus serveis i
emetre factures (caixa registradora, datàfon, o el que creguin necessari
per fer la feina correctament).
En resum, les funcions del personal responsable del servei d’informació i
reserves seran les següents:
- informació i reserves
- gestió d’agenda
- cobrament i facturació de les activitats objecte del contracte
- podrà assumir, puntualment i per cobrir imprevistos i necessitats
del servei, les tasques dels educadors/es.
3. Realització de les activitats
L’empresa adjudicatària haurà de contractar tot el personal necessari per
dur a terme les activitats que formen part tant del programa educatiu
com de les visites per altres públics, per tal de donar resposta al serveis
que es preveuen en el present plec. I també donar resposta amb major
personal, tant com la demanda pugui generar o es pugui assumir.
L’organització per a la cobertura dels serveis és responsabilitat de
l’empresa adjudicatària. Per la qual cosa l’empresa haurà de suplir
l’increment de visites amb més educadors.
Tenint en compte totes les tasques a desenvolupar, el personal haurà de
comptar amb titulació amb llicenciatura o grau d’alguna de les disciplines
següents: història, història de l’art, arqueologia o humanitats. L’equip
podrà incloure també personal amb llicenciatura o grau de pedagogia o
diplomatura amb experiència docent, que compti amb currículum
especialitzat en serveis informatius i educatius en espais arqueològics i
museus. Es valorarà positivament la formació en educació en el lleure.
Caldrà aportar currículums i còpies compulsades de les titulacions oficials
d’aquest personal.
També haurà de disposar del personal necessari que domini els idiomes
francès i anglès, a més del català i castellà, per atendre la demanda de
grups forans. Es valorarà, entre les millores, la inclusió de personal amb
coneixement d’altres llengües. Caldrà aportar currículums i còpies
compulsades de les titulacions oficials d’aquest personal.
Tot el personal que s’adscrigui a l’execució del servei, ates que implicarà
contacte habitual amb menors, haurà d’acreditar mitjançant certificació
negativa, no haver estat condemnat per delictes de naturalesa sexual.
L'empresa està obligada a què, com a mínim, el 40% de les persones que porten
a terme els serveis esmentats en aquest plec de prescripcions tècniques,
incloent-hi els educadors/es, sigui personal estable dins de l'empresa amb la
finalitat que els serveis efectuats els desenvolupin normalment les mateixes
persones, d'una manera satisfactòria, i que l’ACdPC obtingui la màxima
rendibilitat de les tasques de coordinació i formació, i de l'experiència del
personal.
6.7. Sobre la formació del personal adscrit
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L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la formació específica en coneixements i
competències necessaris per al correcte desenvolupament de les diferents funcions
i serveis de tot el seu personal, així com en matèria de riscos laborals. Aquesta
formació haurà de respondre al Pla de Formació presentat per l’empresa i aprovat
prèviament pel MAC-Empúries i l’ACdPC.
Així mateix, tot el personal de l'empresa adjudicatària que realitzi els serveis
esmentats en el present plec, haurà d'assistir a un mínim de sessions de formació
en continguts i en operativitat del centre i coordinació. Els responsables del MACEmpúries definiran la formació específica en continguts i activitats del lloc on s’hagi
de prestar servei. Aquesta formació tindrà lloc a l’inici del contracte i anualment en
períodes de baixa activitat i seran consensuats entre el centre i l’empresa
adjudicatària.
6.8. Sobre la uniformitat
El personal de l’empresa adjudicatària anirà perfectament identificat com a tal,
mentre realitzi les seves funcions al centre. Cada educador/a o guia, mentre
presti el servei, portarà sempre en un lloc visible una targeta identificadora
facilitada per l’empresa adjudicatària.
Els responsables de l’equipament podran cridar l’atenció a l’empresa
adjudicatària per qualsevol aspecte relacionat amb la imatge del servei.
L’empresa està obligada aprendre mesures en un termini màxim d’una setmana,
però amb la màxima urgència possible.
6.9. Sobre la promoció dels serveis
Es valorarà que l’empresa presenti el seu propi projecte de màrqueting i difusió
del centre i de les seves activitats.
L’empresa adjudicatària definirà i desenvoluparà una proposta de promoció i
captació de públics escolars i d’altres grups de públic, amb l’objectiu
d’incrementar els grups de visita.
Així mateix podrà efectuar, per compte propi i amb l’aprovació prèvia de l’ACdPC
o dels responsables del centre, la difusió que consideri oportuna de l’oferta
d’activitats que gestionarà.
L’empresa participarà en fires i activitats de promoció i de difusió general i
educativa per tal de donar a conèixer l’oferta d’activitats de primera mà. Ho farà
amb el suport i la coordinació del centre.
6.10.

Sobre l’avaluació

L’empresa adjudicatària i els responsables del centre realitzaran reunions
periòdiques de revisió, planificació, coordinació i actualització dels continguts
dels materials educatius per proposar millores raonades segons els criteris
establerts per les parts. Aquestes reunions seran estipulades pels responsables
del centre.
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L’empresa adjudicatària definirà un sistema d’indicadors d’autoavaluació, els
quals seran consensuats amb els responsables del centre i que permetran
establir mesures per comprovar la qualitat del servei. Aquests sistema haurà de
contenir com a mínim els següents detalls: incidències del servei, relació de les
visites realitzades i horaris.
La intenció és poder valorar externament si s’han complert els objectius de les
activitats i així garantir la qualitat del seu treball i la reposició de material si fos el
cas. S’haurà de lliurar a la persona encarregada del grup de visitants en qüestió,
abans de la visita, per a que puguin valorar la feina feta. Es demanarà en
finalitzar cadascuna de les activitats i els resultats seran lliurats als responsables
del centre, per poder estudiar les valoracions dels propis educadors/es. La
reproducció d’aquesta fitxa d’avaluació i el manteniment correcte d’estocs serà a
càrrec de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària haurà d’utilitzar també unes fitxes valoratives dels seus
serveis per part dels participants, consensuades amb els responsables del
centre. Els educadors hauran de distribuir i recollir les fitxes d’avaluació per part
dels usuaris i orientar-los en la seva complementació. El buidat i l’anàlisi de les
enquestes formaran part de l’informe mensual i la memòria-projecte d’avaluació
que haurà de lliurar anualment l’empresa.
L’empresa adjudicatària presentarà els informes i la memòria anual que
s’especifiquen a sota, en els terminis i formats que s’indiquen en el punt 8
d’aquests plecs:
Informe mensual d’activitats i serveis, que haurà d’incloure com a mínim, els
següents continguts:
- dades quantitatives: nombre d’activitats i sessions realitzades, tipologia,
nombre de participants/usuaris, anàlisis de la procedència de grups, anàlisis
dels nivells educatius que s’han atès, recull d’incidències i balanç i valoració
realitzada pels participants i resultant del buidatge d’enquestes d’avaluació.
Aquestes dades quantitatives es presentaran també de manera acumulativa,
per valorar l’evolució del servei al llarg de l’any.
- dades qualitatives: incidències i propostes de millora.
La memòria anual d’avaluació dels serveis, que inclourà, com a mínim, , els
següents continguts:
- dades quantitatives: nombre d’activitats i sessions realitzades segons les
categories de públic, tipologia, nombre de participants/ usuaris, anàlisis de la
procedència de grups, anàlisis dels nivells educatius que s’han atès i de les
tipologies de grups, recull d’incidències i balanç i valoració realitzada pels
participants i resultant del buidat d’enquestes d’avaluació.
- dades qualitatives: una valoració qualitativa particularitzada que especifiqui
els punts forts i punts febles i les propostes de millora, així com memòria
d’activitats de formació dels educadors i noves activitats educatives
introduïdes, si és el cas.
7.

Propietat i drets intel·lectuals

L’ACdPC serà titular en exclusiva de tots els drets de propietat intel·lectual, amb la
salvaguarda dels drets morals dels autors, dels continguts i materials creats com a
conseqüència d’aquest contracte.
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L’adjudicatari cedeix en exclusiva a l’ACdPC els drets de reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació dels materials que es derivin de l’objecte del
contracte, per qualsevol modalitat d’explotació, per a tots els països del món, amb
independència del suport físic o digital, i fins que els drets passin a domini públic, sense
perjudici dels drets morals que l’adjudicatari pugui ostentar en la seva condició d’autor.
L’adjudicatari no podrà fer ús o divulgació d’aquests documents de forma total, parcial,
directa, indirecta o extractada, sense prèvia autorització escrita de l’ACdPC o dels
responsables de l’equipament.
Totes les dades dels usuaris originades pels diferents serveis que s’esmenten en aquest
plec s’hauran de poder consultar des del centre i des dels serveis centrals de l’ACdPC.
Aquestes dades hauran d’estar a disposició de l’equip gestor del centre, en el format i
condicions que s’estipuli en cada cas, en un banc de dades informatitzat i actualitzat amb
les adreces dels usuaris, i el calendari de les activitats, subjecte a la normativa vigent de
protecció de dades.
Tota la correspondència generada a través dels esmentats serveis, que estigui dirigida o
consti com a remitent l’ACdPC o el MAC-Empúries haurà de dur registre d'entrada o
sortida, dins del registre de correspondència general del centre.
Tots els documents mercantils que facin referència a execució de serveis, etc., aliens a
l’ACdPC aniran adreçats a l'empresa adjudicatària i serà l’única responsable subsidiària.
8.

Documentació a presentar periòdicament

L'empresa adjudicatària haurà d'entregar als responsables del centre i a l’ACdPC la
següent informació en suport digital amb l'objectiu de fer un seguiment i una valoració
dels serveis efectuats:

DOCUMENTACIÓ

PERÍODE

TERMINI

Informe del serveis efectuats

Mensual

Abans del dia 20 del mes
següent
Abans del 28 de febrer de l’any
següent

Memòria completa de serveis, Anual
campanya informativa i estudi de
públic. Tal com s’especifica en el
punt 6.10

El responsable del servei d’informació i reserves entregarà el quadrant diari amb les
persones que desenvoluparan els serveis del present plec, així com informació de les
reserves rebudes, abans de l’obertura al públic de l’equipament i a darrera hora del dia
previ als caps de setmana i festius.
9. - Subrogació de personal de serveis de visites guiades i tallers didàctics
L’adjudicatari està obligat a complir, de manera especial, la normativa sobre successió
d’empresa regulada a l’Estatut dels Treballadors i de subrogació de treballadors/es
prevista als convenis col·lectius del sector, i específicament del Conveni del sector del
lleure educatiu i sociocultural de Catalunya (codi de conveni núm. 79002295012003).
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La plantilla mínima i les hores a realitzar ve determinada per la plantilla de personal de
serveis de visites guiades i tallers didàctics ja existent i els seus contractes i horaris,
sens perjudici de possibles modificacions o millores del servei. El personal de serveis de
visites guiades i tallers didàctics ja assignat al centre haurà de mantenir-se en actiu en
el mateix, llevat de les substitucions que es puguin produir per vacances, baixes o
absències imprevistes.
La relació de personal objecte de subrogació s’especifica a l’annex 5 d’aquests plecs,
amb informació sobre la seva categoria, tipus de contracte, data d’antiguitat, venciment
del contracte i salari brut.
Per completar aquestes dades del personal que presta de manera estable serveis de
visites guiades i tallers didàctics, proporcionades per l’empresa actualment contractada,
amb les condicions dels contractes de les persones treballadores a qui afecta la
subrogació, i que resulta necessària per permetre l’avaluació dels costos laborals, cal
contactar amb els responsables de l’equipament (Sra. Marta Santos Retolaza,
Coordinadora del MAC – Empúries, tfn. 972.77.02.08, ext. 18503).
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Annex 1. Tarifes
Les tarifes vigents de les activitats educatives tenen un preu aprovat pel Consell
d’Administració de l’ACdPC. Aquests preus poden estar subjectes a canvis que
l’empresa adjudicatària haurà d’assumir. Només té la potestat de canviar-los el Consell
d’Administració de l’ACdPC. Les tarifes de les activitats grupals que s’esmenten a
continuació inclouen un IVA del 21%.
A les activitats de grups reservades des d’agències se les aplica un descompte en les
tarifes, tal com figura en el quadre que s’inclou a continuació.

Tarifes d’activitats del servei educatiu del Museu d’Arqueologia de Catalunya –
Empúries

Visites didàctiques
Les pedres també parlen
Viure en el passat
Aquae
Gimcana pels racons d’Empúries
Empúries, colònia grega
Empúries, ciutat romana
Visita romana

Tipus públic
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats

Preu
4€ /al/p
4€ /al.
4€ /al.
4€ /al.
4,50€/al.
4,50€/al/p.

Agències
3,70€/al/p
3,70€/al.
3,70€/al.
3,70€/al.
3,70€/al.
4,20€/al.
4,20€/al/p

Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats

4€ /al.
4€ /al.
4€ /al.
4€ /al.

3,70€/al.
3,70€/al.
3,70€/al.
3,70€/al.

Grups concertats
Grups concertats

4€ /al.
4€ /al.

3,70€/al.
3,70€/al.

Activitats Combinades
Visita +taller
Visita romana i C.romana +taller

Grups concertats
Grups concertats

7€/al.
7,50€/al.

6,70€/al.
7,20€/al.

Visites caps de setmana/estiu
Visita romana
Empúries virtual
Visita teatralitzada Cap al tard
Visita + taller
Visita teatralitzada+taller
Visites guiades temàtiques
Taller d’arqueologia per famílies
Domus visita al criptopòrtic

Públic general
Públic general
Públic general
Públic general
Públic general
Públic general
Públic general
Públic general

5€/p.*
10€/p.**
12€/p.*
7€/p.
7,50€/p.
4€/p.*
5€/p.
4€/p.*

Tallers didàctics
Opus Musivum
La ceràmica a l’antiguitat
El comerç a l’antiguitat
Arqueòlegs, a la recerca del
passat
Mitologia d’Asclepi
Ludi Puerorum
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En el cas de grups amb menys de 20 alumnes o participants:
Tipologia
Visita /taller
Visita romana/Ciutat romana
Visita +taller
Visita romana/C.romana+taller

Tipus públic
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats
Grups concertats

Preu
80€/grup
90€/grup
140€/grup
150€/grup

Agències
74€/grup
84€/grup
134€/grup
144€/grup

Anul·lació de visites
Visites guiades /tallers
Visites romanes/C. romana

Tipus públic
Grups concertats
Grups concertats

40€
45€

37€
41€

El o la guia o acompanyant autoritzat del grup estarà exempt de pagament de l’activitat.
*En aquests casos els menors de 8 anys tenen activitat gratuïta
**En aquest cas els menors de 5 anys tenen activitat gratuïta
Taller d’arqueologia recomanat a partir de 5 anys, els adults acompanyants no paguen
el taller
Totes les activitats noves que siguin generades posteriorment a la signatura del
contracte hauran de ser aprovades prèviament pel centre i l’ACdPC, tant pel que fa al
contingut com pel que fa als preus de venda al públic.
Els preus de les activitats podran ser revisats anualment per tal d’aplicar-hi l’increment
de l’IPC (a partir de la referència de gener a gener de l’IPC anual), sempre sota la
supervisió de l’ACdPC i es procurarà aplicar els arrodoniments corresponents a les
tarifes resultants. Els nous preus seran d’aplicació a partir de l’1 de setembre coincidint
amb el nou curs escolar següent. L’empresa adjudicatària tindrà coneixement dels nous
preus amb tres mesos d’antelació, com a mínim, per tal de poder anunciar les noves
tarifes a les reserves.
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Annex 2. Relació de programes educatius i activitats del
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
Les pedres també parlen
Tipologia: Visita guiada didàctica
Durada: 1h 45min
Descripció: Activitat a l’aire lliure durant la qual es fa un recorregut pel jaciment per tal
de conèixer els principals trets de les civilitzacions grega i romana mentre interpretem
els vestigis arqueològics de les dues ciutats.
Nivell educatiu / públic objectiu: ESO, Batxillerat, Cicles formatius i adults, grups
concertats de públic general.
Activitat per a grups amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup: adults 35 / escolars 30.
Viure en el passat
Tipologia: Visita guiada didàctica
Durada: 1h 45min
Descripció: La visita didàctica aprofundeix en els costums i les creences antigues de les
cultures clàssiques mitjançant un recorregut per la ciutat grega i la romana. L’activitat
ens permetrà aprofundir en la vida quotidiana, comprendre com s’organitzava una ciutat
antiga, els espais públics i els privats, les diferents activitats econòmiques, i reconèixer
els espais on es desenvolupaven aquestes activitats.
Nivell educatiu / públic objectiu: Educació infantil i educació primària.
Activitat per a grups amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup: adults 35 / escolars 30.
Empúries: colònia grega
Tipologia: Visita didàctica
Durada: 1h 45min
Descripció: L’activitat es centra en el coneixement de la història de la ciutat grega
d’Emporion i de la cultura grega en general. Aquesta activitat, que combina la visita a les
ruïnes arqueològiques amb la visita al museu, ofereix un discurs temàtic específic del
món grec i la seva relació amb Empúries.
Nivell educatiu / públic objectiu: Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària, ESO,
Batxillerat, cicles formatius i adults, grups concertats de públic general.
Activitat per a grups amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup: adults 35 / escolars 30.
Empúries: ciutat romana
Tipologia: Visita didàctica+audiovisuals
Durada: 1h 45min
Descripció: L’activitat es centra en el coneixement de la història de la ciutat romana
d’Emporiae i de la cultura romana en general. Aquesta activitat, que combina la visita a
la ciutat romana amb la visita al museu i als audiovisuals del criptopòrtic de la domus
dels mosaics, ofereix un discurs temàtic específic del món romà.
Nivell educatiu / públic objectiu: cicle mitjà i cicle superior d’educació primària, ESO,
Batxillerat, cicles formatius i adults, grups concertats de públic general.
Activitat per a grups amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup: adults 25/ escolars 25
Aquae
Tipologia: Visita didàctica
Durada: 1h 45min
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Descripció: Visita guiada a l’aire lliure que té com a fil conductor la temàtica de l’aigua,
els seus usos i importància en l’antiguitat. Aquesta activitat pretén oferir una àmplia
panoràmica sobre els usos de l’aigua en les antigues ciutats grega i romana d’Empúries,
així com sobre les diverses estructures relacionades amb l’aigua que encara podem
veure a les dues ciutats.
Nivell educatiu / públic objectiu: cicle mitjà i cicle superior d’educació primària, ESO,
Batxillerat, cicles formatius i adults.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia.
Màxim de participants per grup escolar: 30 alumnes
Visita romana
Tipologia: Visita teatralitzada
Durada: 1h 45min
Descripció: Visita a l’aire lliure amb un antic habitant de la ciutat romana d’Emporiae,
que mostra al públic els vestigis i la història de la seva ciutat mentre explica en primera
persona com s’hi vivia fa dos mil anys.
Nivell educatiu / públic objectiu: educació infantil, educació primària, 1er cicle d’ESO,
grups concertats de públic general.
Activitat per a grups amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup: adults 35 / escolars 30.
Gimcana pels racons d’Empúries
Tipologia: Visita didàctica
Durada: 1h 45min
Descripció: Activitat que combina l’aprenentatge de la visita guiada amb el joc de
descoberta. La primera part de l’activitat es centra en la descoberta d’una de les dues
ciutats mitjançant una visita guiada; la segona part de l’activitat consisteix en un joc de
descoberta que es realitza a la ciutat que no s’ha visita prèviament.
Nivell educatiu / públic objectiu: cicle mitja i cicle superior d’educació primària, 1er cicle
d’ESO.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup escolar: 30 alumnes.
Opus musivum: taller de mosaics
Tipologia: Taller didàctic
Durada: 1h 45min
Descripció: Taller didàctic experimental orientat a la descoberta del món dels mosaics a
l’antiguitat. Seguint un procés similar al que utilitzaven els grecs i els romans, els
alumnes elaboren el seu propi mosaic i experimenten part del procés creatiu d’aquesta
antiga tècnica decorativa.
Nivell educatiu / públic objectiu: cicle mitja i cicle superior d’educació primària, 1er cicle
d’ESO.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup escolar: 28 alumnes.
La ceràmica a l’antiguitat
Tipologia: Taller didàctic
Durada: 1h 45min
Descripció: Taller didàctic experimental orientat a la descoberta de la ceràmica a
l’antiguitat, a la seva importància, usos i tipologies. Seguint el mètode de la terra sigillata
(manufactura a partir de motlles), els alumnes elaboren la seva pròpia peça de
ceràmica.
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Nivell educatiu / públic objectiu: cicle mitja i cicle superior d’educació primària, 1er cicle
d’ESO.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup escolar: 25 alumnes.
El joc del comerç a l’antiguitat
Tipologia: Taller didàctic
Durada: 1h 45min
Descripció: Taller didàctic que pretén apropar els alumnes al coneixement de la
importància que tingué el comerç a l’antiguitat. Mitjançant un joc de taula, que formula
qüestions relacionades amb la ciutat grega d’Emporion, els alumnes es converteixen en
antics comerciants de diverses cultures i participen en el joc intercanviant els seus
productes.
Nivell educatiu / públic objectiu: cicle mitja i cicle superior d’educació primària, 1er cicle
d’ESO.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup escolar: 25 alumnes.
Ludi puerorum (jocs de nens)
Tipologia: Taller didàctic
Durada: 1h 45min
Descripció: Taller didàctic orientat a la descoberta del món lúdic de l’antiga Roma. El
taller proposa la pràctica de diversos jocs romans, de característiques i tipologies
variades, a fi que els alumnes gaudeixin del joc com ho feien els antics habitants
d’Empúries i s’apropin a un dels trets més característics de la societat romana.
Nivell educatiu / públic objectiu: educació infantil, educació primària, ESO.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup escolar: 30 alumnes.
Mitologia d’Asclepi
Tipologia: Taller didàctic
Durada: 1h 45min
Descripció: Taller didàctic que pretén apropar els alumnes a la mitologia antiga. A través
de la figura del déu grec de la medicina, Asclepi, els alumnes comprenen la importància
i la màgia dels mites antics i participen d’una representació teatral on interpreten
diferents personatges de la llegenda d’Asclepi.
Nivell educatiu / públic objectiu: educació infantil, educació primària.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup escolar: 30 alumnes.
Arqueòlegs: a la recerca del passat
Tipologia: Taller didàctic
Durada: 1h 45min
Descripció: Taller didàctic orientat a la descoberta del món de l’arqueologia. A partir del
treball experimental en una excavació, els alumnes gaudeixen en primera persona amb
la recerca de vestigis del passat, i aprenen a analitzar-los i interpretar-los en clau
històrica i científica.
Nivell educatiu / públic objectiu: educació infantil, educació primària.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants per grup escolar: 24 alumnes.
Tot un dia a Empúries
Tipologia: Visita didàctica +taller
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Durada: 3h 30min
Una activitat que combina una visita didàctica amb un dels tallers del programa
educatiu.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants: dependrà del taller escollit
Tot un dia a Empúries romana
Tipologia: Visita teatralitzada +taller
Durada: 3h 30min
Una activitat que combina una visita teatralitzada romana amb un dels tallers del
programa educatiu.
Activitat per a grups educatius amb reserva prèvia
Màxim de participants: dependrà del taller escollit
Visita romana diumenges i festius
Tipologia: visita teatralitzada
Durada: 1h 45min
Descripció: De la mà de Iulia Domitia o el seu marit Caius Aemilius, el públic descobreix
la història de la ciutat romana d’Emporiae. Aquesta visita condueix el públic pels
principals espais de la ciutat romana, mentre l’educador/a o guia va explicant en primera
persona com es vivia a la ciutat fa dos mil anys.
Activitat programada, majoritàriament amb reserva prèvia però també es pot fer venda a
taulell. La xifra mínima de participants la consensuen l’empresa adjudicatària i el MACEmpúries.
Màxim de participants: 50 persones.

Visita romana diària estiu
Tipologia: visita teatralitzada
Durada: 1h 30min
Descripció: De la mà de Iulia Domitia o el seu marit Caius Aemilius, el públic descobreix
la història de la ciutat romana d’Emporiae i la veïna ciutat grega d’Emporion. Aquesta
visita condueix el públic pels principals espais de la ciutat romana i grega, mentre
l’educador/a o guia va explicant en primera persona com es vivia a la seva ciutat fa dos
mil anys.
Activitat programada, sense reserva prèvia. No hi ha mínim de participants.
Màxim de participants: 50 persones.
Empúries cap al tard
Tipologia: visita teatralitzada
Durada: 1h 30min
Descripció: Visita teatralitzada que recorre els principals espais d’Empúries aprofitant la
màgia i la tranquil·litat del capvespre. Les històries d’una sèrie de curiosos personatges
es converteixen en l’excusa perquè el públic conegui la història de les antigues ciutats
grega i romana.
Visita protagonitzada i conduïda per part de 2 o 3 educadors/es o guies.
Activitat programada, majoritàriament amb reserva prèvia però també es pot fer venda a
taulell. El nombre mínim de participants la consensuen l’empresa adjudicatària i el MACEmpúries.
Màxim de participants:100 persones
Domus: visita al criptopòrtic
Tipologia: visita guiada+audiovisuals
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Durada: 1h
Descripció: Visita comentada a la domus dels mosaics de la ciutat romana d’Empúries ,
per conèixer a grans trets les característiques de les cases romanes, i apropar-se a la
història particular de la més gran de les domus trobades al jaciment. Aquesta visita
inclou l’entrada als audiovisuals del criptopòrtic.
Activitat programada, i amb reserva prèvia. El nombre mínim de participants es
consensua entre l’empresa adjudicatària i el MAC-Empúries.
Màxim de participants:25 persones
Empúries virtual
Tipologia: visita guiada amb tauletes i ulleres de realitat virtual
Durada: 1,30h
Descripció: Visita comentada a la ciutat grega i la ciutat romana amb aturades a
diversos punts del jaciment on es poden veure reconstruccions de l’espai amb ulleres de
realitat virtual i tauletes. També es visita l’audiovisual del criptopòrtic de la domus dels
mosaics.
Activitat programada, i amb reserva prèvia. El nombre mínim de participants es
consensua entre l’empresa adjudicatària i el MAC-Empúries.
També es pot fer amb grups no escolars amb reserva prèvia.
Màxim de participants:25 persones
Taller d’arqueologia per famílies
Tipologia: taller familiar per infants acompanyats d’adults
Durada: 1,30h
Descripció: Taller familiar on els infants s’apropen al món de l’arqueologia. A partir del
treball experimental en un espai que recorda una excavació, els infants gaudeixen
buscant vestigis i objectes del passat, i aprenen a analitzar-los i interpretar-los en clau
històrica.
Activitat programada, i amb reserva prèvia. El nombre mínim de participants es
consensua entre l’empresa adjudicatària i el MAC-Empúries.
Màxim de participants:24 persones
Visites guiades temàtiques
Tipologia: visita guiada
Durada: 1h 45min
Descripció: Visites que es poden programar al llarg de l’any i que, a banda d’explicar el
jaciment d’Empúries, es centren a explicar aspectes i temàtiques vinculats a la vida
quotidiana a l’antiguitat: religió, gastronomia, festivitats, grups socials, tradicions, arts
diverses etc..
Activitat programada, majoritàriament amb reserva prèvia però també es pot fer venda a
taulell. La xifra mínima de participants la consensuen l’empresa adjudicatària i el MACEmpúries.
Màxim de participants: 50 persones.
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Annex 3. Espais didàctics i aules taller del Museu d’Arqueologia
de Catalunya-Empúries
Les activitats educatives del MAC-Empúries es desenvolupen en espais diversos: a les
ciutats grega i romana, en contacte directe amb les restes i vestigis arqueològics, al
museu monogràfic amb la col·lecció permanent d’objectes exposats, i a les aules
educatives específiques on es realitzen els tallers didàctics.
El MAC-Empúries disposa de quatre aules didàctiques equipades amb taules i cadires, i
espai per guardar-hi el material didàctic específic de cada taller. Cada aula, per la
tipologia de plafons i els materials de suport, està especialment destinada a realitzar-hi
un taller didàctic concret: taller de mosaics, taller de ceràmica, taller d’arqueologia i el
joc de rol sobre el comerç. Aquestes aules tenen capacitat per a un grup classe. Els
tallers de mitologia i de jocs es realitzen a l’aire lliure. Si plou o fa fred, el taller de jocs
es pot fer dins les aules de mosaics o ceràmica, mentre que el de mitologia s’ha de
suspendre.
Pel que fa als tallers, s’utilitzen reproduccions d’objectes de terrissa, os i banya, metalls,
monedes, vidres, restes animals i vegetals, pells, vestits, eines i objectes decoratius i
d’ornament etc... per tal que els alumnes els puguin manipular i ajudin també a la
comprensió i a l’anàlisi. Pel taller de mitologia es disposa de disfresses, màscares i
diversos atributs per ajudar als alumnes a endinsar-se en la mitologia grega de manera
lúdica. Per al taller de jocs, es compta amb rèpliques de jocs i joguines romans. Per al
taller d’arqueologia es disposa d’un camp de treball que recrea un espai de necròpolis
grecoromana.
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Annex 4. Dades de Públics
Es presenten les dades de públics del MAC-Empúries dels anys 2017 i 2018, així com
dades d’usuaris de les diferents activitats en aquest mateix període.
Si es vol aprofundir en el tema es recomanable visitar el web del Departament de
Cultura de la Generalitat, on es poden recavar dades anteriors de públics. Aquest és
l’enllaç:
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/museus/s
ervei_de_museus_i_proteccio_de_bens_mobles/estadistiques_de_museus_70_pdf/

Dades de visitants 2017-2018

Individuals

Grups
escolars

Altres
grups

Total

Gener

1275

448

36

1759

Febrer

2150

1288

412

3850

Març

3252

5304

238

8794

Abril

14019

5475

624

20118

Maig

8401

7751

957

17109

Juny

9490

4388

1224

15102

Juliol

21878

932

431

23241

Agost

32721

146

285

33152

Setembre

12112

831

1377

14320

Octubre

6392

2224

883

9499

Novembre

2256

1710

362

4328

Desembre

2477

309

80

2866

116423

30806

6909

154138

Individuals

Grups
escolars

Altres
grups

Total

Gener

2473

385

113

2971

Febrer

Any 2017

Any 2018

1749

1346

16

3111

Març

5521

5132

541

11194

Abril

10420

5871

314

16605

Maig

9360

6912

889

17161

Juny

8615

3708

1027

13350

Juliol

18371

807

509

19687

Agost

30793

101

460

31354

Setembre

12414

1409

1231

15054

Octubre

6341

3220

970

10531

Novembre

2886

1707

202

4795

Desembre

2678

775

198

3651

111621

31373

6470

149464
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Usuaris de les activitats gestionades des de l’adjudicació del Servei Educatiu
(2017-2018)
Usuaris
2017

Usuaris
2018

10961

8783

Viure en el passat

119

268

Empúries: colònia grega

169

654

Empúries: colònia romana

106

470

89

127

Gimcana pels racons d'Empúries

1636

1111

Visita romana

6774

8009

Visites i tallers Indika

1542

3.259

21.396

22.681

1600

1054

La ceràmica a l'antiguitat

312

300

Taller d’arqueologia

623

1179

El joc del comerç a l'antiguitat

275

116

Ludi puerorum: jocs de nens

671

850

Mitologia d'Asclepi

215

105

3.696

3.604

823

871

Tipologia activitat
Visites guiades escolars
Les pedres també parlen

Aquae

Tallers didàctics escolars
Opus musivum: taller de mosaics

Visites guiades altres grups
(adults i jubilats)
Les pedres també parlen
Visita romana

437

556

1260

1.424

Visita romana caps setmana

1625

2705

Empúries Cap al tard

1070

2218

Visita diària estiu

3110

1988

Altres visites guiades

Activitats públic general

1242

267

Tallers familiars

80

238

Empúries virtual

-

1019

7.127

8.435

33.479

36.144

Total usuaris
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Annex 5. Relació de personal objecte de subrogació
Es relaciona en aquest annex el personal que actualment realitza serveis de visites
guiades i tallers didàctics al centre i que és objecte de subrogació per part de la nova
empresa adjudicatària del servei, d’acord amb l’art. 130 de la Llei 9/2017 de Contractes
del Sector Públic i l’art. 38 del Conveni del sector del lleure educatiu i sociocultural de
Catalunya (codi de conveni núm. 79002295012003).
-

Treballador 1
DNI 33951***
Categoria: Monitor
Tipus de contracte: Indefinit temps complert
Antiguitat: 21/10/2017
Salari brut:
01/01/19 a 30/6/19: 6.449,78 €
01/7/18 a 31/12/18: 3.869,82 €

-

Treballador 2
DNI 40452***
Categoria: Monitor
Tipus de contracte: Fixe discontinu (*)
Antiguitat: 21/10/2017
Contracte actual: 12/03/2019 – 30/6/19
Salari brut:
01/01/2019 a 30/6/19: 7.043,20 €

-

Treballador 3
DNI 40373***
Categoria: Monitor
Tipus de contracte: Fixe discontinu (*)
Antiguitat: 21/10/2017
Contracte actual: 01/03/2019 – 30/06/2019
Salari brut:
01/01/2019 a 30/6/19: 3.465,45 €

-

Treballador 4
DNI 52308***
Categoria: Monitor
Tipus de contracte: Fixe discontinu (*)
Antiguitat: 21/10/2017
Contracte actual: 01/03/2019 – 30/06/2019
Salari brut:
01/01/2019 a 30/6/19: 3.672 €

(*) En el cas dels treballadors fixes discontinus que es relacionen, les dades corresponen al
darrer contracte vigent en el moment de redactar aquests plecs
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