PROPOSTA:
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER AL PLA DE POSICIONAMENT
DE MÓN CASTELLER · MUSEU CASTELLER DE CATALUNYA,
VALLS, EN ELS SECTORS TURÍSTIC, CULTURAL I EDUCATIU, I
LA SEVA EXECUCIÓ EN LA FASE INICIAL ABANS DE
L’OBERTURA DE L’EQUIPAMENT

Elaboració: Jordi Tresserras, Doctor en Geografia i Historia per la Universitat de
Barcelona, i director del LAB-PATC Laboratori de Patrimoni, Creativitat i Turisme
Cultural, de la mateixa Universitat.
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PROPOSTA
Plec de prescripcions tècniques que ha de regir la licitació del contracte per al Pla de
posicionament de Món Casteller – Museu Casteller de Catalunya, Valls, en els sectors turístic,
cultural i educatiu, i la seva execució en la fase inicial abans de l’obertura de l’equipament.

1. Objecte del contracte. Activitats a desenvolupar pel contractista.
El contracte té per objecte la prestació del Pla de posicionament de Món Casteller – Museu
Casteller de Catalunya (MCC), a Valls, en els sectors turístic, cultural i educatiu, i la seva execució en
la fase inicial abans de l’obertura de l’equipament, entre els mesos de febrer i maig de 2019.
El MCC és un projecte museístic innovador que s'està construint a la ciutat de Valls, considerada la
ciutat bressol dels castells i el seu quilòmetre zero. Un referent clau dins el pla de salvaguarda del
món casteller, que la UNESCO va incloure el 16 de novembre de 2010 en la llista representativa del
Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
El projecte s'articula a través d'un consorci format per l'Ajuntament de Valls, la Diputació de
Tarragona, la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
El pla de posicionament haurà de donar respostes a un conjunt de necessitats crítiques del MCC:

•

Crear i comunicar una identitat i un sentit de rellevància per al MCC en la nova etapa de
funcionament que s’inicia.

•

Definir una visió global i uns objectius compartits, acordats per consens.

•

Buscar l’excel·lència en l’activitat científica i en la pública, per assolir reconeixement com a
centre de coneixement de referència sobre el món casteller.

•

Promoure l’activitat científica, potenciant-la i posicionant-la.

•

Reforçar la dimensió pública, integrant-la en tota l’activitat del MCC perquè estigui més
centrada en els usuaris, es comuniqui millor i sigui més visible.

•

Impulsar programes i serveis considerats principals d’acord amb la missió i la visió acordades.

•

Captar i fidelitzar públics, en especial del sectors turístic, cultural i educatiu, amb especial
atenció al segment de públic familiar
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•

Generar sinergies al Barri Antic de Valls, a la mateixa ciutat i a les poblacions veïnes i localitats i
places castelleres de Catalunya, de forma que aquestes siguin percebudes com a pròximes,
accessibles i sensibles a les necessitats de la comunitat.

•

Fer una proposta que contribueixi a la cohesió interna del MCC així com de les seves futures
àrees de treball, tot plantejant un pla amb relacions de transversalitat.

•

Reforçar les relacions amb els principals grups d’interès i treballar col·laborativament amb
altres organitzacions. Establir aliances estratègiques amb organitzacions clau.

•

Preparar-se per al creixement institucional i per a l’autonomia de gestió.

•

Avançar en el rol nacional, buscant la col·laboració amb altres equipaments turístics i culturals,
museus i organitzacions per avançar projectes clau.

•

Contribuir a l’assoliment d’un bon nivell d’autosuficiència financera per superar l’excessiva
dependència de l’administració.

L’adjudicatari del contracte realitzarà, amb caràcter general, els serveis i activitats següents:
•

Disseny i realització d’un pla de posicionament del MCC a curt termini per a la fase inicial abans
de l’obertura de l’equipament, en els sectors turístic, cultural i educatiu, que contemplarà un
diagnòstic en l’esfera local i internacional, així com en relació a l’entorn i competència, una
formulació estratègica, amb la missió, visió i línies i objectius estratègics a assolir.

•

Disseny i execució del pla d’accions a curt termini durant els mesos previs a l’obertura de
l’espai en la primera fase del Pla, entre febrer i maig de 2019, detallant-ne el cronograma i el
grau de prioritat, els agents implicats que les implementaran, d’acord amb el pressupost fixat
en aquesta licitació, amb indicadors de resultats verificables.
Inclourà i detallarà les accions, productes i serveis a executar per l’adjudicatari per a la
promoció i comercialització del MCC en l’esmentat període, a través de mitjans comunicatius
on i off line, així com a través de mitjans publicitaris, detallant-ne el cronograma i la distribució
en les quatre llengües del MCC: el català, el castellà, l’anglès i el francès.
Totes les accions que es presentin inclouran el detall de l’execució.
Es presentaran un mínim de vuit accions.
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•

Desenvolupament d’accions significatives de sensibilització dirigides als agents turístics,
culturals i educatius. Inclouran el pressupost d’execució, dins el pressupost fixat en aquesta
licitació.
Es presentaran un mínim de quatre accions.

•

Desenvolupament d’accions significatives de sensibilització dirigides a la ciutadania de la
comunitat local. Inclouran el pressupost d’execució, dins el pressupost fixat en aquesta
licitació.
Es presentaran un mínim de quatre accions.

•

Articulació de les accions previstes amb les estratègies culturals, turístiques i educatives,
impulsades per l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya de
forma directa o a través d’organismes dependents, en especial el Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de Turisme. Inclouran el pressupost d’execució,
dins el pressupost fixat en aquesta licitació.
Es valorarà la participació en almenys tres iniciatives, un mínim d’una en cada un dels sectors
esmentats.

•

Desenvolupament d’accions significatives de visualització del MCC com un equipament
dinamitzador i regenerador del Barri Antic de la ciutat de Valls, junt a altres infraestructures de
recent creació com la Biblioteca Carles Cardó, l’Espai Ca Creus, el Convent del Carme i l’Escola
Enxaneta. Inclouran el pressupost d’execució, dins el pressupost fixat en aquesta licitació.
Es presentaran un mínim de tres accions.

•

Disseny Formulació i realització de propostes innovadores per assolir els objectius a curt
termini que constituiran productes lliurables i inclouran el pressupost d’execució, dins el
pressupost fixat en aquesta licitació.
Es presentaran un mínim de cinc productes.

•

Proposta d’un model d’avaluació i seguiment de les accions a curt termini previstes al Pla, tot
aportant les dades necessàries per a la realització dels sistemes d’obtenció d’indicadors,
tractament de les dades, i redacció d’informes i/o memòries.
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•

Qualsevol altra activitat o funció de caràcter dinamitzador que contribueixi a millorar aquestes
prescripcions tècniques d’acord amb l’admissibilitat de millores al contracte. Inclouran el
pressupost d’execució, dins el pressupost fixat en aquesta licitació.

L’adjudicatari del contracte resta obligat a utilitzar la imatge gràfica corporativa del MCC que serà
facilitada per l’Ajuntament de Valls.
L’adjudicatari del contracte resta obligat a no utilitzar la imatge interna o externa del servei amb
motius publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’adjudicatari.

2. Obligacions específiques del contractista.
Les obligacions específiques del contractista són les següents:
a) Aportar els mitjans tècnics i el personal necessari per a la correcta prestació i desenvolupament
del contracte. El personal responsable de l’execució del contracte del projecte acreditarà la
titulació acadèmica i l’experiència laboral en projectes similars en equipaments turístics i culturals
i/o museus. La contractació del personal que l’adjudicatari hagi de realitzar s’efectuarà segons la
normativa legal vigent en aquesta matèria, sense que s’estableixi relació laboral entre aquest
personal i l’Ajuntament de Valls, i aniran a càrrec de l’entitat totes les despeses de personal,
incloses les càrregues socials.
La solvència tècnica i professional sol·licitada per participar en aquesta licitació, és la següent:
- L’empresa adjudicatària haurà d'haver realitzat en el termini de 10 anys, un projecte similar de
posicionament, comunicació, promoció i/o comercialització de productes i serveis d’un
equipament turístic o cultural o d’una entitat museística.
L'esmentada solvència s'haurà de demostrar mitjançant certificats, contractes o similars que així
ho acreditin.
El personal tècnic participant en el contracte ha de comptar com a mínim amb els següents perfils
professionals tècnics i amb l'experiència mínima professional que es detalla:
- Director/a de projecte. 5 anys d’experiència professional, amb almenys un projecte similar de
posicionament, comunicació, promoció i/o comercialització de productes i serveis d’un
equipament turístic o cultural o d’una entitat museística.
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- Persona amb llicenciatura o grau de comunicació, màrqueting i/o economia, amb especialització i
experiència en projectes similars al d’aquesta convocatòria. 3 anys d’experiència professional.
- Persona amb llicenciatura o grau d’antropologia, geografia, història, humanitats, economia i/o
turisme.
- Persona amb llicenciatura o grau en ciències de l’educació.
S’acreditarà amb títols oficials i currículums. La Mesa en qualsevol moment podrà demanar
acreditacions de l’experiència mitjançant contractes.
b) Nomenar una persona responsable que gestioni el servei, la qual disposarà de comunicació
permanent amb els tècnics de l’Ajuntament de Valls i actuarà diligentment en la resolució de les
incidències.
c) Entregar el següents productes lliurables:
- Pla de posicionament del MCC a curt termini en els sectors turístic, cultural i educatiu, durant els
mesos previs a l’obertura de l’espai, coincidents amb el termini d’execució d’aquest plec.
- Pla d’accions a curt termini durant els mesos previs a l’obertura de l’espai, coincidents amb el
termini d’execució d’aquest plec.
Es valoraran un mínim de vuit accions.
- Accions de sensibilització dirigides als agents culturals, educatius i turístics.
Es valorarà almenys la realització de quatre accions.
- Accions de sensibilització dirigides a la ciutadania en la comunitat local.
Es valorarà almenys la realització de quatre accions.
- Proposta d’articulació de les accions previstes amb les estratègies turístiques, culturals i
educatives, impulsades per l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de
Catalunya de forma directa o a través d’organismes dependents, en especial el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de Turisme.
Es valorarà la participació en almenys tres iniciatives, un mínim d’una en cada un dels sectors
esmentats.
- Accions de visualització del MCC com un equipament dinamitzador i regenerador del Barri Antic
de la ciutat de Valls.
Es valorarà almenys la realització de tres accions.
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- Propostes promocionals innovadores per al posicionament del MCC i la seva projecció, així com
per la comercialització dels seus productes i serveis.
Es valoraran un mínim de cinc propostes.
- Pla de seguiment i avaluació del projecte.

Les eleccions locals 2019, és per això que es demana als licitadors que en les seves propostes
d’execució d’accions tinguin en compte els següents condicionants:
- Respectar les limitacions de l’article 50 i ss de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, quedant prohibit en qualsevol cas realitzar accions on es facin al·lusions a fites
aconseguides pels governants i no es podran utilitzar ni fotografies o imatges i/o expressions
coincidents amb les campanyes electorals, les accions es limitaran a l’objecte del contracte a
posicionar el Museu Casteller de Catalunya.
-En cap de les accions hi podrà haver cap parlament de cap governant en cap dels format una
vegada convocades les eleccions locals .I no es podrà preveure cap acció en període de campanya
electoral.
- En el cas que la Junta electoral no autoritzi la realització d’alguna acció, aquesta podrà ser
modificada cronològicament o inclús anul·lada, sense cap cost addicional per l’Ajuntament de
Valls.
És per això que les accions s’aniran autoritzant prèviament.
4. Propietat
Tots els productes lliurables per a aquest projecte seran propietat de l’Ajuntament de Valls.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE ES PROPOSEN:

1. Criteris d’avaluació objectiva : 50 punts
-Preu: 50 punts.
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S’assignarà la màxima puntuació (PM= 50 punts) a l’oferta que suposi la millor baixa, una vegada
excloses les proposicions que no presentin la documentació mínima exigida, o que tinguin un valor
anormal o desproporcionat.
Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva oferta, que s’obtindrà
de l’aplicació de la fórmula següent:
P = PM x Ofm/Of on:
P = Puntuació obtinguda
PM = Puntuació màxima
Ofm = Oferta econòmica mínima
Of = oferta econòmica del licitador que es valora

2. Criteris subjectius : Projecte i execució del pla de posicionament. 50 punts
Els licitadors hauran de presentar :
1. Pla de posicionament del MCC a curt termini en els sectors turístic, cultural i educatiu, durant els
mesos previs a l’obertura de l’espai, coincidents amb el termini d’execució d’aquest plec.
( 5 punts)
Aquest pla haurà de contenir el disseny i realització d’un pla de posicionament del MCC a curt
termini per a la fase inicial abans de l’obertura de l’equipament, en els sectors turístic, cultural i
educatiu.
Es valorarà :
• Realització d’un diagnòstic en l’esfera local i internacional i la Relació a l’entorn i competència (
2.5 punts)
• La proposta d’ una formulació estratègica: amb la missió, visió i línies i objectius estratègics a
assolir (2.5 punts)
2. Pla d’accions a curt termini durant els mesos previs a l’obertura de l’espai, coincidents amb el
termini d’execució d’aquest plec.( 10 punts)
Aquest pla d’accions haurà de contenir el disseny i execució del pla d’accions a curt termini durant
els mesos previs a l’obertura de l’espai en la primera fase del Pla, entre febrer i maig de 2019,
detallant-ne el cronograma i el grau de prioritat, els agents implicats que les implementaran, amb
indicadors de resultats verificables.
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S’hauran de presentar com a mínim vuit accions que es valoraran en global amb els següents
ítems:
disseny i execució de l’acció...... 8punts
cronograma...............................2 punts
3 .Accions de sensibilització dirigides als agents culturals, educatius i turístics. ( 5 punts)
S’hauran de presentar com a mínim quatre accions que es valoraran en global amb els següents
ítems:
disseny i execució de l’acció...... 4 punts
cronograma...............................1 punts
4.Accions de sensibilització dirigides a la ciutadania en la comunitat local. ( 5 punts)
S’hauran de presentar com a mínim quatre accions que es valoraran en global amb els següents
ítems:
disseny i execució de l’acció...... 4 punts
cronograma...............................1 punts
5.Proposta d’articulació de les accions previstes amb les estratègies turístiques, culturals i
educatives, impulsades per l’Ajuntament de Valls, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de
Catalunya de forma directa o a través d’organismes dependents, en especial el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de Turisme. ( 5 punts)

S’hauran de presentar com a mínim tres iniciatives, un mínim d’una en cada un dels sectors
esmentats. Es valoraran en el seu global.
disseny i execució de l’acció......4 punts
cronograma...............................1 punts

6. Accions de visualització del MCC com un equipament dinamitzador i regenerador del Barri
Antic de la ciutat de Valls. ( 5 punts)
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S’hauran de presentar com a mínim tres accions que es valoraran en global amb els següents
ítems:
disseny i execució de l’acció......4 punts
cronograma...............................1 punts
7. Propostes promocionals innovadores per al posicionament del MCC i la seva projecció, així
com per la comercialització dels seus productes i serveis. ( 12 punts)
Es valoraran un mínim de cinc propostes.
Propostes originals a curt termini.....10 punts
Disseny identitari amb el MCC......2 punts
8. Pla de seguiment i avaluació del projecte. (3 punts)
És valorarà que sigui clar i entenedor.....3 punts

Signat:

Dr. Jordi TRESSERRAS JUAN
DNI 46561080H
Barcelona, 19 de novembre de 2018
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