ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI I
SERVEIS CULTURALS
Departaments de Patrimoni Històric, Museus i Turisme
MFP/jca

Informe tècnic en relació amb les propostes presentades al
procediment obert per a l’adjudicació del contracte de serveis d’atenció
al públic del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i de les
Oficines
d’informació i
turisme, i dinamització,
promoció i
comercialització del municipi de Castelló d’Empúries
D’acord amb les ofertes presentades a la licitació del contracte de serveis
d’atenció al públic del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i de
les Oficines d’informació i turisme, i dinamització, promoció i comercialització
del municipi de Castelló d’Empúries, s’efectua la següent valoració d’acord amb
la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives: “Criteris per a
l’adjudicació del contracte”:
Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, del plec de condicions
administratives que regeix el concurs:
Aquests criteris de valoració i les puntuacions màximes assignades són:
- Memòria tècnica – 15 punts.
- Proposta de creació i dinamització de 2 nous productes turístics – 15 punts
- Proposta per un programa de formació – 10 punts
Total puntuació màxima: 40 punts.

1.- PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES
S’han presentat un total d’una proposta a la convocatòria que és:


Terramar, natura i cultura SLU.

Terramar, natura i cultura SLU
- Memòria tècnica:
L’empresa presenta una Memòria tècnica completa, tot i que suficient i en
ocasions amb falta de concreció, i amb la informació requerida al plec de
clàusules administratives, que inclou un pla organitzatiu del servei objecte del
contracte, incloent l’organització, coordinació i seguiment, i recull la posada en
funcionament del servei indicant les tasques de cadascun dels membres de
l’equip, les millores en la prestació i la resolució d’incidències.
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L’empresa presenta a més com a informació complementària un dossier
professional, complet i ben exposat, de presentació dels serveis, trajectòria i
experiència professional, informació dels principals clients i col·laboradors
(empreses privades, institucions i administracions públiques), el seu equip
humà i la seva estructuració, la gestió de reserves dels serveis que efectua, el
control de qualitat dels serveis, els protocols que segueix, la tramesa
d’informació, les memòries, les enquestes de valoració i satisfacció i, finalment,
el pla i diagnosi interna per determinar la formació.
Prenent com a referència els requeriments tècnics precisats en ell plec de
clàusules tècniques de la licitació, l’empresa defineix clarament els tres perfils
requerits: el coordinador, el personal d’atenció al públic i informador al Museu
d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i el personal d’atenció al públic i
informador a les oficines d’informació i turisme del municipi.
La figura del coordinador té una experiència de més cinc anys en el sector
turístic. Col·laborarà estretament amb els caps de les àrees municipals per dur
a terme els serveis requerits i per garantir l’eficàcia del treball i trametrà la
informació al personal de la seva empresa. La coordinació es farà a través de
grup de whatsapp, reunió quinzenal del coordinador i informadors i creació d’un
Google calendar conjunt dels tres membres, per tal de compartir la informació i
detectar mancances o disfuncions al treball amb els responsables tècnics.
Les funcions del coordinador seran: coordinació amb les associacions i
departaments implicats amb l’àrea de turisme de l’Ajuntament de Castelló
d’Empúries (àmbits cultural, esportiu, entitats, religiós, etc.), i amb sector del
comerç, hostaleria i restauració del municipi; coordinació les fires o accions
turístiques i també les relacionades amb el Museu d’Història Medieval de la
Cúria-Presó, s. XIV; gestió de la comunicació, difusió i promoció dels
esdeveniments culturals i turístics (xarxes socials, pàgina web, mailchimp,
bases de dades), tenint en compte la LOPD; elaboració d’informes de seguiment
i tancament de les activitats; augment de l’economia turística a través de
l’oficina de turisme i del Museu, per tal d’aconseguir classificar l’oferta turística
com a bàsica o complementària. Es destaca la importància del creixement del
turisme sostenible i del comerç just com a elements a saber valorar i
desenvolupar, alhora que cal saber diagnosticar i segmentar els diferents tipus
de turisme per a la millor gestió des de les oficines de turisme i també al Museu
d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV.
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La Memòria detecta com a punts importants dels serveis, a través del treball de
qualitat, la bona comunicació i predisposició i la figura del coordinador,
l’objectiu de potenciar al màxim els recursos, infraestructures, equipaments i
estratègies per desenvolupar tot el potencial del turisme de descans (sol i
platja), l’ecoturisme, d’aventura, turisme històric i cultural i el gastronòmic.
- Proposta de creació i dinamització de 2 nous productes turístics
Producte 1. Dirigit a un públic de 30 a 60 anys, d’àmbit territorial català i resta
de l’estat espanyol.
L’empresa proposa crear un producte familiar amb diferents àmbits de treball,
que englobi la gastronomia, la cultura i l’oci, pensant en les famílies que
s’allotgin al municipi per tal que coneguin el valor cultural de Castelló
d’Empúries i Empuriabrava, que passa per la creació d’un mapa interactiu a
través del qual el visitant pugui conèixer el patrimoni i la història del municipi, i
alhora serà un còmic amb vinyetes perquè interessi als nens i nenes i hi puguin
interactuar, amb la participació i col·laboració dels museus, restaurants i
comerços del municipi, i que es donarà a conèixer a través de l’oficina de
turisme i del museu, les xarxes socials, els influencers. L’objectiu és que sigui
didàctic per a tothom, famílies, nens i interessats en conèixer el municipi d’una
forma més lliure.
L’empresa proposa crear una app del municipi, amb una descàrrega amb un
preu que sigui una taxa turística i amb la qual el visitant pugui passejar pel
municipi i conèixer i gaudir del patrimoni i la història, amb entrada als museus,
i caldria la participació també dels restaurants locals. Segons la proposta, l’app
permet obrir les portes a la llibertat de moviment en la visita turística i
patrimonial, ja que en un 90% dels casos no hi ha recursos per poder-la
conèixer de forma individual. Cal donar a conèixer aquesta activitat a través de
mailchimp del Museu i de l’oficina de turisme, així com també a través de les
associacions i entitats, les xarxes socials i influencers que treballen per a grups
familiars.
Pel què fa a producte sostenible, l’empresa té en compte la importància i el
valor turístic del patrimoni natural del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà, per la qual cosa proposa la creació d’activitats relacionades amb la
neteja del fons marí i dels Aiguamolls tot passejant per la zona, i aprofitant per
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consumir els productes de l’Empordà. Es proposa també les visites amb bicicleta
pel municipi, per tal de connectar els dos nuclis urbans del municipi, el centre
històric (pol cultural) i la marina residencial (turisme, platja i esports), incloent
un tast de productes locals.
Producte 2. Dirigit a un públic de 50 a +65 anys, d’àmbit internacional.
L’empresa diferencia en aquest cas entre els diferents tipus de públic i el perfil
del visitant de més edat que ha anat canviant al llarg dels darrers anys, i
destaca el nivell cultural elevat, l’experiència turística i viatgera i la selecció de
la destinació turística per part d’aquest tipus de visitant i usuari turístic de més
de 65 anys d’edat (especialment dels països següents: Alemanya, Suècia,
Bulgària, Letònia, Finlàndia, Àustria i Portugal), i afirma que el municipi de
Castelló d’Empúries contempla tots els objectius i ingredients que aquest sector
poblacional i turístic cerca: bona temperatura, bona gastronomia, bona cultura i
paisatge.
La proposta de l’empresa en aquest cas inclou una activitat culturalgastronòmica durant tot l’any, una ruta artística a través del Museu d’Història
Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, la Basílica de Santa Maria, l’EcomuseuFarinera i la casa Climent de Castelló d’Empúries, amb la supervisió i
acompanyament d’un guia i amb l’oferta d’un menú gastronòmic d’estil
mediterrani en un restaurant del municipi.
L’empresa descriu també activitats paisatgístiques per potenciar la utilització de
la bicicleta, tenint en compte que és habitual entre la població europea de més
de 65 anys d’edat, i proposa rutes en bicicleta des d’Empuriabrava als
Aiguamolls de l’Empordà i des de Castelló d’Empúries incloent la visita als
museus, amb un val de descompte i amb un marge de cinc dies per a fer la ruta
completa, i amb pícnic o tastet de productes locals i de la comarca.
La proposta presenta també de la cultura gastronòmica i la cultura en general
com un bon complement per viure una experiència única, ja que la gent major
de 65 anys estan molt predisposats a viure experiències noves. L’empresa
proposa reviure l’època medieval a través d’una visita guiada al municipi, amb
lloguer de vestits medievals, que inclogui els museus: Museu d’Història
Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, Basílica de Santa Maria i Ecomuseu-Farinera,
que inclogui també l’opció de comprar producte local als comerços del centre
històric, així com també relacionar l’activitat amb el mercat setmanal dels
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dimarts i fer un dinar típic mediterrani. Aquesta activitat anirà acompanyada
d’una promoció a nivell local, comarcal i regional, amb la col·laboració del
departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya i la promoció conjunta
del sector d’allotjament del municipi i de la comarca.
- Proposta per un programa de formació, adaptat i adequat a cadascun dels
perfils requerits per a l’execució del servei
L’empresa proposa diferents plans de formació, que constantment s’adequaran,
per al coordinador, informador de l’oficina de turisme i per l’informador del
Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV.
En el cas del coordinador, aquest s’haurà d’especialitzar i reforçar en diversos
aspectes importants: innovacions i serveis turístics, transformació digital,
màrqueting i comercialització digital, xerrades sobre comercialització de
productes turístics, networkings, presència de presstrips i roadtrips, formació
del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de l’Agència Catalana de Turisme i
reforç en cursos d’idiomes online. Es destaca el fet que tota aquesta formació
es podrà fer des de la Generalitat de Catalunya, les Universitats Públiques i els
Consells Comarcals. Es compartirà la documentació de la formació amb la resta
de membres i de l’equip.
El pla de formació actual de l’empresa s’adreça exclusivament als serveis
d’explotació de recursos turístics, culturals, patrimonials i naturals, amb
l’objectiu que la formació complementi adequadament el coneixement i
formació prèvia del personal, a través d’una diagnosi prèvia dels coneixements
del personal. L’empresa compta amb la formació a partir dels propis recursos i
també amb l’assessorament específic a partir de la col·laboració amb empreses
externes.
L’empresa està associada a diferents nivells i pertany a la Societat Catalana
d’Educació Ambiental (SCEA), entitat que permet un assessorament d’alt nivell i
un intercanvi constant amb professionals i entitats; i a Blau Tramuntana,
associació per a l’educació ambiental i cultural de l’Alt Empordà. La formació
contínua s’haurà de completar amb els tècnics municipals dels departaments
relacionats (Turisme, Patrimoni Històric, etc.).
La formació interna de l’empresa parteix d’una diagnosi per detectar les
mancances i els punts forts de l’equip a través d’un formulari que s’acompanya
al document de la memòria, amb cinc qüestions sobre el grau de coneixements

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI I
SERVEIS CULTURALS
Departaments de Patrimoni Històric, Museus i Turisme
MFP/jca

de continguts i d’eines de treball de l’empresa, entitat o àrea de treball. A partir
de la diagnosi interna es cerca les diferents vies de formació contínua, que pot
anar adreçada a tot l’equip, a una part o a un membre de l’equip segons les
necessitats.
PUNTUACIONS:

Memòria
tècnica
(màxim
15 punts)

Terramar, natura
i cultura SLU

Acceptable
(5 punts)

Creació i
dinamització de 2
nous productes
turístics
(màxim 15 punts)

Programa de
formació
(màxim 10
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

15 punts

Acceptable
(5 punts)

25

Un cop valorats tots els criteris, l’empresa que ha obtingut la màxima puntuació
ha estat:
Terramar natura i cultura, SLU amb 25 punts.
I perquè així consti, n’informem als efectes oportuns, a la data de la signatura
electrònica.

Tècnic del Departament de
Patrimoni Històric i Museus

Coordinadora del Departament
de Turisme

Àrea de Desenvolupament i Promoció del Municipi
Ajuntament de Castelló d’Empúries

