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
d’Adjudicació”:
Criteris avaluables per mitjà de fórmules:
Aquests criteris de valoració i les puntuacions màximes assignades són:
- Millor oferta econòmica fins a un màxim de 35 punts: es valorarà atorgant a
l’oferta més econòmica 35 punts i la resta aplicant la fórmula matemàtica de
regla de tres inversa.
- Possessió de la titulació universitària relacionada amb turisme, relacions
públiques, comunicació, història i/o història de l’art, de la persona que
s’ocuparà l'atenció al públic del museu (2 punts).
- Títol oficial del nivell B2 del MCERL (Marc Comú Europeu de Referència per
les Llengües) o equivalent, d'idiomes anglès, francès, o del nivell B1 de
l’idioma alemany o altres idiomes de les persones que s’ocuparan de l'atenció
al públic del museu i dels punts d’informació turística. (Màxim de 10 punts).
- Coneixement acreditat de l’ús del programari Euromus de les 2 persones que
com a mínim s’han d’adscriure a l’execució del contracte pel que fa a
l’atenció al públic del museu i dels punts d’informació turística (2 punts amb
un màxim de 4 punts).
- Ser agència IATA, amb la capacitat per a prestar serveis. Aquest criteri
s’haurà d’acreditar presentant el certificat emès per la IATA (5 punts).
- Es valorarà la millora de formació directament relacionada amb la història o
el patrimoni del municipi i/o de la destinació turística sota la marca Costa
Brava, que puguin acreditar les 2 persones que com a mínim s’han
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d’adscriure a l’execució del contracte pel que fa a l’atenció al públic del
museu i dels punts d’informació turística. Se li assignaran:
- Informador/a del museu: 1 punts per formació o jornada amb un màxim 2
punts.
- Informador/a del: 1 punts per formació o jornada amb un màxim 2 punts.
Total puntuació màxima: 60 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
- Millor oferta econòmica
L’empresa presenta la següent oferta econòmica:
- Contracte: import base 166.000,00 €, més 34.860,00 d’IVA; import total
de 200.860,00 €.
- Anual: import base 41.500,00 €, més 8.715,00 € d’IVA; import total de
50.215,00 €.
- Mensual: import base 3.458,00 €, més 726,25 € d’IVA; import total de
4.184,58 €.

- Possessió de la titulació universitària relacionada amb turisme, relacions
públiques, comunicació, història i/o història de l’art, de la persona que
s’ocuparà l'atenció al públic del museu (2 punts).
L’empresa presenta les següents titulacions acadèmiques oficials de les
persones que preveu realitzin els serveis inclosos en el contracte:
- Serveis d’atenció al públic al Museu de la Cúria-Presó: títol de Tècnic
d’Empreses i Activitats Turístiques (TEAT) de l’Escola Oficial de Turisme de
la Generalitat de Catalunya de la persona destinada a la realització del
servei d’atenció al públic al Museu de la Cúria-Presó.
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- Servei d’atenció al visitant a les oficines d’informació i turisme: títol de
Tècnic en Relacions Públiques de l’Escola Superior de Relacions Públiques
de la Universitat de Barcelona.
- Coordinació: títol de Llicenciat en Geografia de la Universitat de Girona.

- Títol oficial del nivell B2 del MCERL (Marc Comú Europeu de Referència per
les Llengües) o equivalent, d'idiomes anglès, francès, o del nivell B1 de
l’idioma alemany o altres idiomes de les persones que s’ocuparan de l'atenció
al públic del museu i dels punts d’informació turística (Màxim de 10 punts).
L’empresa aporta els següents títols oficials d’idiomes de les persones que
preveu realitzin els serveis inclosos en el contracte:
- Serveis d’atenció al públic al Museu de la Cúria-Presó: anglès B, alemany
B, francès.
- Servei d’atenció al visitant a les oficines d’informació i turisme: anglès
MECR C2, francès MECR C2, alemany MECR C2.

- Coneixement acreditat de l’ús del programari Euromus de les 2 persones que
com a mínim s’han d’adscriure a l’execució del contracte pel que fa a
l’atenció al públic del museu i dels punts d’informació turística (2 punts amb
un màxim de 4 punts).
- Serveis d’atenció al públic al Museu de la Cúria-Presó: experiència,
coneixement i control del programari Euromus.
- Servei d’atenció al visitant a les oficines d’informació i turisme:
experiència, coneixement i control del programari Euromus.

- Ser agència IATA, amb la capacitat per a prestar serveis. Aquest criteri
s’haurà d’acreditar presentant el certificat emès per la IATA (5 punts).
L’empresa no presenta cap certificat de pertànyer a l’agència IATA.

- Es valorarà la millora de formació directament relacionada amb la història o
el patrimoni del municipi i/o de la destinació turística sota la marca Costa
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Brava, que puguin acreditar les 2 persones que com a mínim s’han
d’adscriure a l’execució del contracte pel que fa a l’atenció al públic del
museu i dels punts d’informació turística. Se li assignaran:
- Informador/a del museu: 1 punts per formació o jornada màxim 2 punts.
- Informador/a del: 1 punts per formació o jornada màxim 2 punts.
- Serveis d’atenció al públic al Museu de la Cúria-Presó: vuit diplomes o
certificats.
- Servei d’atenció al visitant a les oficines d’informació i turisme: cap
certificat.
PUNTUACIONS:

Terramar,
natura i
cultura
SLU

Millor
oferta
econòmica
(màxim
35 punts)

Possessió
titulació
universitària
(2 punts)

Títol
oficial
d’idiomes
(màxim
10 punts)

Coneixement
Euromus
(màxim 4
punts)

Agència
IATA
(5
punts)

35 punts

2 punts

6 punts

2 punts

0
punts

Formació
relacionada
amb
municipi
(màxim 4
punts)

2 punts

TOTAL
PUNTUACIÓ

47 punts

Un cop valorats tots els criteris, l’empresa que ha obtingut la màxima puntuació
ha estat:
Terramar natura i cultura, SLU amb 47 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 i Serveis Culturals

