Informe de valoració de les ofertes presentades (sobre B) de la licitació
mitjançant el sistema de procediment obert de la contractació servei
d’informació i atenció al públic al centre gestionat per l’Agència Catalana del
Patrimoni Cultural (ACdPC), de la Vil·la romana dels Munts: - Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona – Tarragona. Vil·la romana dels Munts – Tarragona
(Passeig Fortí, s/n, 43893 - Altafulla, comarca del Tarragonès)
Contracte: Contracte administratiu
Unitat Promotora: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Tipus: Serveis
Expedient:
ACPC-2019-238
Procediment: Obert
Criteris d’adjudicació: Varis
Títol: Informació i atenció al públic a la Vil·la romana dels Munts

Mitjançant l’expedient ACPC-2019-238 es va licitar un procediment obert per a la contractació
del servei d’atenció al públic a la Vil·la romana dels Munts, centre gestionat pel Museu Nacional
Arqueològic de Tarragona.
En l’esmentat procediment han estat admeses l’oferta presentada per la següent empresa:


Servei d’Informació i Turisme de l’Alt Camp, SL (SITAC)

D’acord amb els Plecs, els criteris de d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de
valor són els següents
K.1) Criteris d’adjudicació la valoració dels quals requereix un judici de valor (SOBRE B): fins a 49 punts.
K.1.1 L’empresa haurà de presentar un projecte tècnic de servei (fins a 30 punts) en el qual es
defineixi amb la major concreció i detall possible la seva proposta, i que haurà de respondre a la següent
estructura:
a) Proposta de gestió del servei.
b) Organització del servei.
c) Mecanismes de coordinació i comunicació entre empresa i MNAT.
d) Propostes de control de qualitat del servei.
e) Proposta d’equip i efectius per a la prestació del servei.
Es valoraran els aspectes següents:
a) Proposta de gestió: descripció dels recursos destinats al servei per part de l’empresa, la seva
estructuració respecte l’organització interna i les necessitats del servei, coneixement de l’espai i
necessitats per a la bona prestació del servei. Fins a 9 punts.
Es valorarà que la proposta garanteixi uns recursos òptims per a la prestació del servei, plantegi de manera
clara i eficaç l’organització dels efectius, amb detall dels mecanismes de coordinació i comunicació interna
i promogui de forma evident l’estabilitat d’un equip, tot millorant allò exigit als Plecs de Prescripcions
Tècniques.
b) Organització del servei: detall dels protocols de treball en les seves diverses ubicacions,
sistematització i concreció de tasques i responsabilitats. Fins a 9 punts.
Es valorarà que la proposta posi de manifest una anàlisi completa del servei en les seves diferents tasques,
concreti els protocols de treball i concreti les tasques i responsabilitats, tot millorant allò exigit als Plecs de
Prescripcions Tècniques.
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c) Mecanismes de coordinació i comunicació entre empresa i MNAT: descripció de les mesures
que garanteixin un coordinació òptima i fluïda entre el museu i l’empresa i entre el museu i el servei. Fins
a 7 punts.
Es valorarà que la proposta garanteixi una coordinació òptima, tant des del museu com des de l’empresa
i el servei, atenent els diferents àmbits de treball (reserves, informació, vendes, incidències...) tot millorant
allò exigit als Plecs de Prescripcions Tècniques.
d) Propostes de control de qualitat del servei: descripció dels sistemes de control de qualitat de la
prestació del servei, seguiment i grau d’acompliment. Fins a 5 punts.
Es valorarà que la proposta segui concreta i executable, i garanteixi la seva implementació i avaluació.
K.1.2 Altres criteris de valoració subjectiva (fins a 19 punts)
K.1.2.1 1 Pla de formació continuada (fins a 8 punts)
Es valorarà el pla de formació continuada per als treballadors destinats al servei, tant en aspectes
relacionats amb la temàtica de l’equipament i de l’entorn, com en tècniques i habilitats comunicatives i de
gestió, d’acord amb els criteris següents:
Continguts temàtics de la formació: fins a 3 punts
Hores de formació: fins a 3 punts
Calendari i mitjans destinats a la formació: fins a 2 punts
K.1.2.2. Millores (fins a 11 punts)
L’empresa podrà proposar millores per a l’execució del servei i de les condicions laborals de l’equip de
treball assignat al servei, que no suposin un cost addicional del contracte. Es valoraran en funció de la
seva aplicabilitat.
Millores relatives a les condicions de treball dels efectius assignats al servei (millores per a la
conciliació, millores socials), fins a 3 punts.
Millores relatives al funcionament de la botiga (relatives a la promoció de vendes, presentació de
productes), fins a 3 punts.
Millores relatives a la promoció i comunicació del centre i la seva activitat (implicació en les accions
de comunicació del museu, acompanyament en les accions a través de xarxes socials, distribució
de fulleteria), fins a 3 punts.
Millores relatives a l’horari de prestació del servei, fins a 2 punts.

VALORACIÓ DE L’OFERTA
K.1.1. Projecte tècnic del servei
L’empresa presenta una memòria tècnica detallada que posa de manifest un bon coneixement
de la instal·lació i dels serveis a prestar. Detallant cada un dels blocs sol·licitats, denota un bon
coneixement de les instal·lacions, del servei i de les necessitats del mateix. Proposta clara,
concreta i ben estructurada. La proposta garanteix els recursos de gestió necessaris per part de
l’empresa, denotant una integració d’equip, detalla els mecanismes de coordinació interns i posa
de manifest un equip estable. Detalla funcions de l’equip, responsabilitats i protocols de treball.
Posen de manifest també el coneixement del servei i les necessitats de coordinació amb el
MNAT. Esmenta els mecanismes de control de qualitat interns. En general, la proposta s’adapta
i millora els requeriments dels plecs tècnics.
a) Proposta de gestió: 8 punts.
b) Organització del servei: 8 punts.
c) Mecanismes de coordinació i comunicació entre empresa i MNAT: 6 punts.
d) Propostes de control de qualitat del servei: 4 punts.
Puntuació total: 26 punts
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K.1.2.1 Pla de formació continuada
L’empresa presenta un pla formatiu per al personal del servei adient i adequat a les tasques a
desenvolupar. Incideix especialment en aspectes de continguts patrimonials, ofimàtica, idiomes
i noves tecnologies. Concreta calendaris i horaris i la proposta és detallada, el que posa de
manifest la implicació de l’empresa.
- Continguts temàtics: 3 punts
- Hores de formació: 3 punts
- Calendari i mitjans destinats a la formació: 2 punts
Puntuació total: 8 punts
K.1.2.2 Millores
L’empresa fa una bona proposa de millores en referència als plecs tècnics. Quant a les millores
referents a les condicions laborals de l’equip, algunes no es tenen en consideració en no
considerar-se efectives, però en el conjunt l’empresa fa diverses propostes quant a dietes,
vestuari i condicions generals de treball. Les millores relatives al funcionament de la botiga se
centren sobretot en la proposta de i cerca de proveïdors i productes.Quant a les millores de
promoció i comunicació va propostes interessant, executables i d’interès per al serveis. Per últim
també presenta millores relatives a l’adapatació a l’horari de prestació del servei.
-

Millores relatives a les condicions de treball dels efectius assignats al servei (millores per
a la conciliació, millores socials): 2 punts.
Millores relatives al funcionament de la botiga (relatives a la promoció de vendes,
presentació de productes): 2 punts.
Millores relatives a la promoció i comunicació del centre i la seva activitat (implicació en
les accions de comunicació del museu, acompanyament en les accions a través de xarxes
socials, distribució de fulleteria): 3 punts.
Millores relatives a l’horari de prestació del servei: 2 punts.

Puntuació total: 9 punts

QUADRE RESUM DE VALORACIÓ
1. Projecte tècnic
2. Pla de formació
3. Millores

26 PUNTS
8 PUNTS
9 PUNTS

TOTAL

43 PUNTS
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