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Informe tècnic de valoració de la proposta
econòmica per contractar una empresa
s’encarregui dels serveisd’assessoria i control de
qualitat dels continguts presents a InfoTur, banc
de continguts de l'Agència Catalana de Turisme.
DATA: 13-10-2020

1. Introducció
L’objecte és contractar a una empresa que doni un servei d’assessoria i control de
qualitat dels continguts textuals (tant editorials com de referència) presents a la
BBDD InfoTur. Les tasques es concreten en:
• Donar suport a l’equip de InfoTur en l’àmbit de la gestió dels continguts textuals
generats per tercers.
• Suport a la gestió de les tasques relacionades amb la documentació de
fotografies i vídeos.
• Suport a la gestió de dades cartogràfiques
• Control de qualitat i realització d’informes de l’àrea de continguts.
Les tasques concretes de cada grup es descriuen al punt tercer del plec de prescripcions
tècniques. L’ACT definirà i determinarà sempre quins són els continguts que s’han de
gestionar.
S’han presentat 2 licitadors:



Herederos de Julio Silvano Melanio,S.L.
Alhena Fábrica de Contenidos S.L.

L’Agència Catalana de Turisme ha procedit a valorar tècnicament l’oferta segons els
criteris de valoració establerts al punt dotzè en el plec de prescripcions tècniques que
transcrivim literalment a continuació.
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2.

Criteris de valoració d’ofertes

Informació present en el punt onzè del plec de prescripcions tècniques.

Prescripció tècnica 5.5 Criteris de valoració per a l’adjudicació del concurs
Els criteris objectius de valoració seran els que apareixen en el següent quadre:

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (objectius):
1- Preu

50 punts (50%)

Criteris d’adjudicació la valorciò dels quals depèn dun judici de valor (subjectius):
2- Projecte tècnic

10 punts (10%)

3- Qualitat de les mostres lliurades

40 punts (40%)

Criteri 1. Preu
(40 punts) L’oferta més econòmica obtindrà el màxim de puntuació i, per a la resta, es
disminuirà la puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes.

S’utilitzarà la fórmula següent:
Oferta més baixa x punts del preu
--------------------------------------------------- = puntuació
Oferta que es puntua

Criteri 2. Projecte tècnic
Es valorarà:
• Especificació del procés de treball complet. (4 punts)
- Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar (1 punt).
- Dependencies i prioritats entre tasques (1 punt).
- Perfils associats a la realització de les tasques (1 punt).
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-

Definició dels entregables a obtenir en les tasques (1 punt).

• Controls de qualitat i les eines TIC que s’utilitzaran. (6 punts)
- Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar (3 punts).
- Especificació dels perfils professionals que formaran part passos i els
elements de control que es duran a terme (3 punts).
Criteri 3. Qualitat de les mostres lliurades
Per a la valoració d’aquest apartat, es tindran en compte:
- Què les dades existents (nom de l’empresa, persona de contacte, càrrec,
adreça, telèfon, etc) són correctes. (15 punts).
- Comprovació de que els contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret. (15 punts).
- Què la qualitat i estil de la redacció és adequat amb el sector turístic. (10
punts).

3.

Valoracions

A continuació presentem les valoracions de les empreses licitadores.

Herederos de Julio Silvano Melanio,S.L.
Criteri 1. Preu
Es valorarà després de l’obertura del sobre econòmic.

Criteri 2. Projecte tècnic
Herederos de Julio Silvano Melanio,S.L. presenta un projecte tècnic amb unes
propostes concretes adequades per aquesta tipologia de treball i una metodologia
adient per la feina a realitzar. Concretament i per a cada una de les tipologies de
informació demanada:
Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar. Es valorarà
concretament la descripció de les tasques i les eines dedicades per
assolir les obligacions que es demanen al plec: (1 punt).
No es detallen de forma amplia el implicats en cada part i les mesures de
control de cada etapa. No s’especifiquen els diversos controls de qualitat a
aplicar ,ni es defineixen els perfils encarregats de dur-los a terme.
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S’especifica software de gestió de projectes CRM Dolibarr, pero sense
entrar a descriure en detall les seves potencialitats, ni com els mòduls
poden afectar a les tasques encarregades.

Dependències i prioritats entre tasques: (1 punt).
No es definiexen tasques concretes associades a les diferents etapes del
projecte. Es fa esment a les diferent tipologies de contingut de forma
genèrica (contingut editorial i multimèdia) però sense definir tasques
concretes. No es descriuen les dependències entre tasques i perfils.

Perfils associats a la realització de les tasques: (1 punt).
S’especifiquen de forma general i poc concreta els perfils, però sense
indicar quantitat, especialització o formació.

Definició dels entregables a obtenir en les tasques: (1 punt).
No es definieixen lliurables concrets.
Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar: (3 punts).
Es descriu, de forma molt resumida i insuficient, una metodolgia general a
aplicar
Especificació dels perfils professionals que formaran part així com els
passos i els elements de control que es duran a terme: (3 punts).
S’especifiquen de forma general els perfils, però sense indicar quantitat,
especialització o formació.
La puntuació qualitativa d’aquest criteri “Especificació del procés de treball
complet (4 punts)” es la que presentem en el següent quadre:
Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar

0 punts

Dependències i prioritats entre tasques

0 punts

Perfils associats a la realització de les tasques

0’5 punts

Definició dels entregables a obtenir en les tasques

0 punts
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0’5 punts

SUBTotal

La puntuació qualitativa d’aquest criteri “Control de qualitat i les eines TIC que
s’utilitzaran (6 punts)” es la que presentem en el següent quadre:
Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar

0 punts

Especificació dels perfils professionals que formaran part dels
psssos i elements de contorl que es duran a terme

1 punts

SUBTotal

1 punt

Criteri 3. Qualitat de les mostres lliurades
1. Que les dades existents són correctes: (15 punts).
La quantitat de informació lliurada es clara i acurada. Tot i això es
presenten buits i errors greus en alguns registres. Els principals errors
detectats:









5 dels registres no tenen informada la foto corresponent.
Els propietaris, cap de cuina i director de sala del restaurant
“Abordo” no son correctes.
Les dades de propietat, adreça i cap de cuina del restaurant “Al
punt” no són correctes.
No es reflecteix el canvi de web del restaurant “Swift”.
El restaurant “5 nacions” no es troba tancat.
El cap de cuina i de sala del restaurant “7 portes” no són els
correctes.
No s’han reflectit els canvis de director de sala i cap de cuina del
restaurant “AbAC”.
En alguns casos (ex: a la vora de l’ebre) el text del resum es massa
similar al text de descripció completa. Això no suma valor al clic des
usuaris.

2. Comprovació que el contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret: (15 punts).
Cal esmentar que en la rebuda del material existeixen errors de forma, que
poden afectar a la pujada automàtica dels excels i a la consistència de les
dades. Els principals són:
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S’ha realitzat la traducció dels camps de castella en la mateixa
pestanya que els texts de català. L’excel es va lliurar amb pestanyes
diferents (CAT i ESP) per a separar la informacio dels i facilitar el
control de qualitat, així com la consistència de les dades de cada
idioma. LA del ESP es troba buida.



La columna “ID_idoma” conté les etiquetes ACT i ESP informades
de forma incorrecte. Aquesta pràctica implicaria problemes en la
consistència de la BBDD.



El canvi en l’estructura de les columnes pot interferir en les pujades
automàtiques del sistema.



No s’ha informat de cap etiqueta html, el que vol dir que no es
mostra riquesa en la construcció d’estil del text (negretes, cursives,
enllaços etc...).

El contingut editorial es molt descripctiu i tot ser correcte no trobem girs o
construccions que emfatitzin l’experiència dels usuaris i pugui crear empatia
amb el recurs, no s’aprecien algunes petites ampliacions o notes que
milloren el contingut.
3. Que la qualitat i estil de la redacció és l’adequat per al sector
turístic: (10 punts).
Es presenten textes amb construccions de frases senzilles, directes i
entenedores. No hi ha errors tipogràfics o d’estil destacables i aplica les
pautes d’estil ortogràfic i semàntic.
No obstant això, en alguns casos (ex: A la vora de l’Ebre, Swift) el text del
resum es massa similar al text de descripció completa). Això no suma valor
al clic dels usuaris.
La puntuació qualitativa d’aquest criteri “Qualitat de les mostres lliurades (40
punts)” es la que presentem en el següent quadre:
Dades existents són correctes

5 punts

Comprovació que el contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret:

9 punts

Qualitat i estil de la redacció és l’adequat per al sector turístic

6 punts

SUBTotal respecte a la qualitat de les mostres

20 punts
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Alhena Fábrica de Contenidos,S.L.
Criteri 1. Preu
Es valorarà després de l’obertura del sobre econòmic.

Criteri 2. Projecte tècnic
Alhena Fábrica de contenidos, SL. presenta un projecte tècnic amb unes
propostes concretes adequades per aquesta tipologia de treball i una metodologia
adient per la feina a realitzar. Concretament i per a cada una de les tipologies de
informació demanada:
Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar. Es valorarà
concretament la descripció de les tasques i les eines dedicades per
assolir les obligacions que es demanen al plec: (1 punt).
Es detallen de forma amplia el implicats en cada etapa i les mesures de
control de les mateixes. S’especifiquen els diversos controls de qualitat a
aplicar i es defineixen els perfils encarregats de dur-los a terme.
S’aplicaran uns processos de control qualitatiu cada grup de tasques
presentats en els plecs, centrant-los en:
Etapa I: Anàlisi de les bases de dades actuals








Anàlisi dels continguts referencials i textuals presents a InfoTur.
Anàlisi de l'estructura interna de les BBDD.
Estudi detallat del meta etiquetatge del contingut
Georeferenciació.
Anàlisi dels continguts multimèdia presents a InfoTur.
Anàlisi de l'estat de les traduccions.
Informe final.

Etapa II: Desenvolupament de la proposta de treball i realització
 Proposta de continguts de referència i textuals.
 Proposta de canvis a la base de dades.
 Proposta de meta etiquetatge i georeferenciació.
 Proposta de continguts a traduir.
 Proposta d’imatges i vídeos a produir.
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Etapa III: Control de qualitat i validació
Etapa IV: Auditoria i informe final. Tancament del projecte
Es defineix un entorn tecnològic i de control adequat, centrat en la utiltzació
de el software readmine.
Dependències i prioritats entre tasques: (1 punt).
Es descriuen clarament les tasques, controls de qualitat a aplicar i les
dependències (inclús temporals) entre les mateixes.

Perfils associats a la realització de les tasques: (1 punt).
Es defineixen els perfils amb detall. S’indica la seva formació i especialitat
així com quines àrees d’expertise cubreixen. Aquests perfils responen al
que es va demanar al plec.

Definició dels entregables a obtenir en les tasques: (1 punt).
Es descriuen amb detall, són suficients i adequats al que es demana la
plec. Els principals:
El primer informe recolliria totes les conclusions de l'anàlisi de les bases de
dades i de la qualitat del contingut, i aportaria solucions de futur i una
proposta de treball.


Informe mensual amb l'estat de totes les tasques dutes a
terme o en curs.



Informe sobre l'estat de la feina als cinc mesos d’haver iniciat
el projecte contindria la mateixa informació de l'informe final
però amb les dades referides fins a la data de tancament.



Informes després dels diferents lliuraments de tercers
col·laboradors.



L’informe final ha de contenir informació sobre:




Nombre exacte de registres actualitzats.
Nombre exacte de registres creats.
Detall de les fonts d’informació utilitzades per a cada
tipologia de contingut.
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Detalls de les incidències detectades durant el projecte.
Nombre d’hores emprades i conceptes en els quals s’han
invertit.
Informació sobre les tasques de seguiment realitzades
sobre terceres empreses.
Detall dels treballs realitzats per les mateixes, arxius
lliurats, incidències, etc.
Informació sobre les importacions realitzades i seguiment
d'actualitzacions tècniques, en cas que es produeixin.

Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar: (3 punts).
La informació presentada es correcte i assumeix les indicacions que el plec
mostra. Es defineixen els següents criteris i indicadors de qualitat:
1. Nivells de qualitat associats al resultat
2. Nivells de qualitat associats a l’execució de les tasques
3. Nivells de qualitat associats a la gestió del servei
La descripció metodològica, fases i relacions amb els responsables de durles a terme es troba extensament redactada, planificada i es considera que
respon al que sol·licitavem. Es resumeix en aquest gràfic:

9

Passeig de Gràcia, 105, 3r
08008 Barcelona
Tel. 934 849 900
Fax 934 849 888
www.catalunya.com

Especificació dels perfils professionals que formaran part, així com
els passos i els elements de control que es duran a terme: (3 punts).
Es defineixien amb detall i responen al que es va demanar al plec. S’indica
la seva relació amb les diferents etapes i nivells de control qualitatiu.

La puntuació qualitativa d’aquest criteri “Especificació del procés de treball
complet (4 punts)” es la que presentem en el següent quadre:
Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar

1 punts

Dependències i prioritats entre tasques

1 punts

Perfils associats a la realització de les tasques

1 punts

Definició dels entregables a obtenir en les tasques

1 punts

SUBTotal

4 punts

La puntuació qualitativa d’aquest criteri “Control de qualitat i les eines TIC que
s’utilitzaran ( 6 punts)” es la que presentem en el següent quadre:
Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar

3 punts

Especificació dels perfils professionals que formaran part dels
psssos i elements de contorl que es duran a terme

3 punts

SUBTotal

6 punts

Criteri 3. Qualitat de les mostres lliurades
1. Que les dades existents són correctes: (15 punts).
Les dades que es presenten són correctes i ajustades a la realitat en el
moment de la seva realització. La quantitat de informació lliurada es
suficient i acurada.
2. Comprovació que el contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret: (15 punts).
El contingut editorial es troba correctament estructurat, presentant resums i
descripcions completes diferents i complementàries. Existeix informació
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amb etiqutes html, corrrectament aplicades, per a millorar l’estructura d’estil
del text i facilitar la seva lectura.
L’empresa licitadora ha facilitat també informació útil sobre el procediment
d’obtenció de les dades requerides.
3. Que la qualitat i estil de la redacció és l’adequat per al sector
turístic: (10 punts).
El text està exempt d’errors, segueix les pautes de redacció utilitzades per
l’ACT i amplia certa informació per apropar el lector al text.
Es presenten textes amb construccions de frases senzilles, directes i
entenedores. No hi ha errors tipogràfics o d’estil destacables i aplica les
pautes d’estil ortogràfic i semàntic.
La puntuació qualitativa d’aquest criteri “Qualitat de les mostres lliurades (40
punts)” es la que presentem en el següent quadre:
Dades existents són correctes

15 punts

Comprovació que el contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret:

15 punts

Qualitat i estil de la redacció és l’adequat per al sector turístic

10 punts

SUBTotal respecte a la qualitat de les mostres

40 punts
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4. Quadre resum de les puntuacions obtingudes
El total de punts aconseguits en la suma dels diferents criteris avaluats, sobre 100 punts
possibles, han estat distribuïts de la següent forma:

Herederos de Julio Silvano Melanio,S.L.
Criteri 1. Preu

No avaluable fins obertura del sobre C

Criteri 2. Projecte tècnic
Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar

0 punts

Dependències i prioritats entre tasques

0 punts

Perfils associats a la realització de les tasques

0’5 punts

Definició dels entregables a obtenir en les tasques

0 punts

SUBtotal Especificació del procés de treball complet

0’5 punts

Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar

0 punts

Especificació dels perfils professionals que formaran part dels
psssos i elements de contorl que es duran a terme

1 punts

SUBtotal Control de qualitat i les eines TIC que s’utilitzaran

1 punts

Criteri 3. Qualitat de les mostres lliurades
Dades existents són correctes

5 punts

Comprovació que el contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret:

9 punts

Qualitat i estil de la redacció és l’adequat per al sector turístic

6 punts

SUBtotal Qualitat de les mostres lliurades

20 punts

Subtotal de punts

21,5 Punts
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Alhena Fábrica de Contenidos S.L.
Criteri 1. Preu

No avaluable fins obertura del sobre C

Criteri 2. Projecte tècnic
Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar

1 punts

Dependències i prioritats entre tasques

1 punts

Perfils associats a la realització de les tasques

1 punts

Definició dels entregables a obtenir en les tasques

1 punts

SUBtotal Especificació del procés de treball complet

4 punts

Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar

3 punts

Especificació dels perfils professionals que formaran part dels
psssos i elements de contorl que es duran a terme

3 punts

SUBtotal Control de qualitat i les eines TIC que s’utilitzaran

6 punts

Criteri 3. Qualitat de les mostres lliurades
Dades existents són correctes

15 punts

Comprovació que el contingut editorial es troba correctament
completat, si és prou entenedor, exacte i concret:

15 punts

Qualitat i estil de la redacció és l’adequat per al sector turístic

10 punts

SUBtotal Qualitat de les mostres lliurades

40 punts

Subtotal de punts

50 Punts
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