President:

Sra. Marta Deu Montes, nomenada Presidenta de la Mesa de Contractació
d’aquesta licitació en substitució del Sr. Jaume Marin i Rabiol, mitjançant
Resolució de Presidència 2019/108, de data 21 d’octubre de 2019.

Vocals:

Sra. Anna Vendrell i Deulofeu
Sra. Verònica Mas i Espinosa, per delegació de la Sra. Gemma Suñer i Oller

APROVAT

País: CAT, Institució: Patronat de Turisme Costa Brava Girona

ACTA D’OBERTURA DE PROPOSICIONS PONDERABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR DEL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REPRESENTACIÓ COMERCIAL
EN EL SEGMENT DE TURISME ESPORTIU (LOT 1) EN EL MERCAT FRANCÈS DEL PATRONAT DE
TURISME COSTA BRAVA GIRONA (SOBRE B)

Actua de Secretari de la Mesa el Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, nomenat secretari del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona, SA, en substitució del Sr. Jordi Turon i Serra, mitjançant acord del
Consell d’Administració de data 3 d’octubre de 2019.

No està present en aquest acte cap representant de l’empresa presentada a aquesta licitació.
L’acte públic d’obertura de la proposició ponderable mitjançant judici de valor (sobre B) s’inicia
amb l’obertura de la proposició presentada pel licitador admès en el procediment, i que és:

Acte seguit es reuneix el Comitè d’Experts integrat pel Sr. Dani Blasco, professor de la Universitat
de Girona, Sra. Cristina Rebled, responsable de Turisme Esportiu de Lloret Turisme i el Sr. Gerard
Franch, tècnic de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Bava Girona, per a procedir al judici
de valor de la proposta tècnica (SOBRE B) presentada per l’empresa licitadora que ha optat al
procediment per a la contractació dels serveis referits.
Un cop finalitzada la valoració de la proposta presentada pel Comitè d’Experts, la Mesa
procedeix a la lectura de l’informe valoratiu emès per aquest dels continguts del sobre B,
propostes tècniques ponderables mitjançant judici de valor, i que s’ha efectuat d’acord amb els
criteris d’adjudicació de l’apartat H, del plec de clàusules administratives particulars, sent la
puntuació màxima de 51 punts, amb el següent contingut literal:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ QUALIFICACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE
VALOR (SOBRE B) DE LA LICITACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REPRESENTACIÓ
COMERCIAL EN EL SEGMENT DEL TURISME ESPORTIU I DEL PRODUCTE DE GOLF EN EL MERCAT
FRANCÈS DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA
1

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA - Acta

1. POLEO PROMOCION TURISTICA, SL
Codi per a validació :TROYI-C6Z2S-PZIM0
Verificació :
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/6.

TURISME - ANNA VENDRELL DEULOFEU (1 de 3)
Responsable de Clubs de Producte
Data signatura :05/11/2019 10:51:03
HASH:AD7F8091B984ADA460A87219AFE7E5440A29171A

TURISME - VERONICA MAS ESPINOSA (2 de 3)
Responsable Comunicació Corporativa i Premsa
Data signatura :06/11/2019 08:14:28
HASH:AD7F8091B984ADA460A87219AFE7E5440A29171A

JORDI BATLLORI I NOUVILAS (3 de 3)
Secretari
Data signatura :07/11/2019 09:21:42
HASH:AD7F8091B984ADA460A87219AFE7E5440A29171A

A la sala de juntes del PTCBG, el dijous, 31 d’octubre de 2019 es constitueix la Mesa de
Contractació, integrada pels membres anteriorment citats, per a procedir a l’obertura del sobre
B del licitador que ha presentat la seva candidatura per a la contractació del servei de
representació comercial en el segment de turisme esportiu en el mercat francès del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona corresponent al Lot 1 del contracte amb número d’expedient
2019/593, a través de l’eina del Sobre Digital.

Hi assisteixen:
o
o
o

Dani Blasco, Professor de la Universitat de Girona
Cristina Rebled, responsable de Turisme Esportiu de Lloret Turisme
Gerard Franch, tècnic de Màrqueting del Patronat de Turisme Costa Bava Girona

Desenvolupament de la sessió
Un cop la Mesa de Contractació del present procediment, amb tots els seus membres, ha obert
el sobre B corresponent a l’oferta subjecta a criteris de valors, el Comitè d’Experts passa a
analitzar i puntuar la proposta per l’únic licitador que s’ha presentat i ha estat admès a aquesta
fase del procediment, i que és:

APROVAT
País: CAT, Institució: Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, País: CAT, Instit
Turisme Costa Brava Girona

Es reuneix el dia 31 d’octubre de 2019 a les 9:00 hores al Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
S.A., els membres del Comitè d’Experts que han estat prèviament convocats.

1. POLEO PROMOCION TURISTICA, SL
S’avaluen els criteris que depenen de judici de valor establerts en el punt H del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives amb les següents valoracions i
puntuacions:
Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B): fins a 51 punts
1. PROPOSTA: Presentació en origen a públic professional del mercat francès per l’exercici
2019 destinat al Club de Turisme Esportiu del Patronat, amb un pressupost màxim de
10.000,00 € (IVA no inclòs).
Els aspectes a valorar seran els següents:

• Identificació de contactes del segment esportiu del mercat
francès: Es valorarà la coherència amb les principals ciutats i
regions del mercat francès d’interès per a la destinació, que
englobi els diferents segments esportiu. Especial valoració que
els contactes siguin influents i amb poder de decisió a l’hora de
programar o escollir destinació dels trainingcamps.
• Format de presentació: Es valorarà l'impacte de presentació, el
seu format, el lloc de realització, el públic al que es dirigeix
englobant els diferents segments i disciplines esportives i la
possibilitat de participació de les empreses membres.
• Calendarització de les accions: Es valorarà la coherència amb
l'estacionalització del sector del turisme esportiu del mercat
francès.
• Propostes d’optimització de resultats: Es valoraran les
tècniques d'avaluació dels resultats de les accions, la proposta
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Puntuació màxima:
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de seguiment dels contactes generats de les accions de
promoció i la comunicació amb el Club de Turisme Esportiu
• Element innovador de la proposta: es valorarà que la
presentació inclogui elements innovadors que aportin valor
afegit a l’acció promocional.
• Adequació de les accions al pressupost destinat: Es valorarà la
coherència entre el pressupost destinat i els costos derivats de
la presentació, així com la reducció de costos de les accions que
permetin l’assoliment dels objectius de promoció.

5

5

51

Per tal de valorar l’oferta tècnica de tots els lots, es tindran en compte els següents percentatges:
-

-

Aquelles propostes que no superin el 50% de la puntuació total en els criteris subjectes a judici
de valor (és a dir, que no assoleixin un mínim de 25,5 punts), seran excloses del procés.

1. Memòria explicativa. Màxim 51 punts
Presentació en origen a públic professional del mercat francès per l’exercici 2019 destinat al Club de
Turisme Esportiu del Patronat, amb un pressupost màxim de 10.000,00 € (IVA no inclòs).
CRITERIS D’AVALUACIÓ

OBSERVACIONS

Identificació de contactes del El comitè avaluador considera que la proposta de
segment esportiu del mercat ciutats és coherent amb les disciplines proposades i amb
les prioritats del Patronat de Turisme.
francès
Màxim 15 punts

La proposta esmenta que es faran agendes comercials a
Toulouse, Montpellier i París. No es fa esment de la
regió de Perpinyà.

PUNTUACIÓ

7,5

3
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A continuació s’analitza la proposta presentada pel licitador que participa en aquest
procediment:
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0% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements oferts
no s’ajusten gens al detallat al plec de prescripcions tècniques o no es presenta
documentació suficient per a valorar-lo.
25% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera insuficient al subcriteri.
50% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera suficient al subcriteri.
75% del total de punts del subcriteri: L’òrgan de contractació considera que els elements
oferts s’ajusten de manera notable al subcriteri.
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A la part genèrica de la proposta, es fa esment de les
disciplines Triatló, Marató, Atletisme, Ciclisme, i Esports
Col·lectius.
A les agendes comercials es fa esment a Triatló,
Running, Atletisme, Ciclisme, i Esports Col·lectius.
A la proposta de la fitxa 5, no es fa esment de cap
disciplina.
Respecte a les disciplines proposades, el comitè
avaluador troba a faltar la disciplina Natació, donada la
seva importància i el seu potencial a la Costa Brava.
Es fa una identificació de les categories de contactes,
però no es fa una proposta concreta de contactes.
Format de presentació

Les disciplines s’identifiquen a les agendes comercials.

Màxim 15punts

Pel que fa al públic objectiu, es fa un llistat de categories
de públics, sense especificar-la.

3,75

El comitè no pot avaluar el format, ni el lloc.

Propostes
resultats

d’optimització

Màxim 5 punts

de En les agendes comercials i en el networking, la
proposta fa esment d’un seguiment dels contactes i de
la generació d’un informe i una llista de contactes. No es
fa esment de tècniques d’avaluació de resultats de les
accions comercials (per exemple, nombre de peticions
d’estades esportives).

1,5

1,25

No es fa esment de les tècniques relacionades amb la
comunicació amb el Club.
Element innovador
proposta
Màxim 5 punts

de

la La proposta fa esment de la organització d’uns
workshops a les festes dels clubs, com a element
innovador. El comitè considera que aquest no és un
element prou innovador, a més la proposta no està prou
ben detallada i no es considera massa realista.

Adequació de les accions al El comitè considera que el pressupost és ajustat (5000
pressupost destinat
Euros per ciutat incloent agenda i networking). No

0

2,5

Màxim 5 punts
4
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Màxim 6 punts

A les agendes comercials es fa referència a la tardor i a
l’hivern, i a networking es parla de
tardor/hivern/primavera. Caldria haver fet una
proposta de calendarització més precisa, d’acord amb
els períodes vocacionals del mercat francès.
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Calendarització de les accions

Per altra banda, donat que a la proposta es fa esment
de 3 ciutats, el pressupost total seria de 15.000 Euros,
mentre que el pressupost del Patronat per a aquesta
licitació és només de 10.000 Euros.
PUNTUACIÓ

16.5

Abans de la valoració final, volem fer un parell d’aclariments previs. En primer lloc, hem detectat
una incongruència formal en la documentació: a la taula de valoració es fa referència
exclusivament del mercat francès, mentre que al plec de prescripcions tècniques es fa referència
al mercat francòfon (França, Suïssa, Bèlgica i Luxemburg). Aquest comitè d’experts ha interpretat
que la versió bona és la de la taula de valoració, és a dir, el mercat francès.
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obstant, falta un major nivell de detall per a fer una
avaluació més rigorosa.

Vistes les valoracions de la proposta tècnica presentada pel licitador que participa en aquest
procediment, es considera que la proposta de POLEO PROMOCION TURISTICA, SL no s’adequa
als requeriments tècnics.

-

POLEO PROMOCION TURISTICA, SL (16,5 punts)

I per a que així consti, als efectes escaients, aquest Comitè d’Experts signa el present informe a
Girona, 31 d’octubre de 2019.

Dani Blasco
Cristina Rebled, responsable de
Professor de la Universitat Turisme Esportiu de Lloret
de Girona
Turisme

Gerard Franch, tècnic de
Màrqueting del Patronat
de Turisme Costa Bava
Girona”

Vist l’informe anterior, les puntuacions obtingudes mitjançant judici de valor, són les següents:
5
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Per tot l’exposat, el Comitè d’Experts considera que la puntuació en referencia al contingut del
sobre B de la proposta presentada, corresponent als criteris subjectes a judici de valor és la
següent:
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En segon lloc, seguint les instruccions de la fitxa amb els criteris d’avaluació, aquest comitè ha
tingut en compte exclusivament les fitxes orientades a la “presentació en origen a públic
professional del mercat francès”, i per tant només s’han tingut en consideració les fitxes 1,2, 3,
i 5, això és, agendes comercials i workshop, fent la interpretació que totes aquestes fitxes estan
interrelacionades i són necessàries per al correcte desenvolupament de la presentació en origen
al públic professional del mercat francès.

POLEO PROMOCION TURISTICA, SL

16,5 punts

Vist que la proposta presentada per l’empresa POLEO PROMOCION TURISTICA, SL no assoleix el
50% (25,5 punts) de la puntuació màxima aplicable als criteris d’adjudicació subjectes a judici de
valor (51 punts), i atès al que disposa l’apartat H del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives d’aquest procediment que estableix literalment que “Aquelles
propostes que no superin el 50% de la puntuació total en els criteris subjectes a judici de valor,
seran excloses del procés”, de conformitat amb el que disposa la disposició onzena del plec de
clàusules administratives regulador d’aquest procediment, la Mesa de Contractació, acorda per
unanimitat:
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Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor

Primer: Excloure del procediment per la contractació del servei de representació comercial en
el segment de turisme esportiu en el mercat francès del Patronat de Turisme Costa Brava Girona
corresponent al Lot 1 del contracte amb número d’expedient 2019/593 a l’empresa POLEO
PROMOCION TURISTICA, SL per no superar el 50% de la puntuació total en els criteris subjectes
a judici de valor.

No havent-se presentat cap reclamació, s’estén la present acta signada pels integrants de la
Mesa de contractació, de tot el que en dono fe, com a Secretari, el 31 d’octubre a les 13:30
hores.

CPISR-1 Firmado
digitalmente
CPISR-1 C
C Marta por
Marta Déu
Montes
Déu
Fecha:
2019.11.04
Montes 15:47:53 +01'00'
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Segon: Declarar desert el lot 1 (de l’expedient 2019/593) corresponent al servei de
representació comercial en el segment de turisme esportiu en el mercat francès del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona, de la licitació per la contractació del servei de representació
comercial en el segment del turisme esportiu i del producte de golf en el mercat francès del
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació.
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Atès que l’empresa POLEO PROMOCION TURISTICS, SL és la única empresa que participa en
aquest procediment, la Mesa de Contractació, acorda per unanimitat:

