INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES (SOBRE B) DE LA
LICITACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE PROCEDIMENT OBERT DE LA
CONTRACTACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE VISITES GUIADES I
TALLERS DIDÀCTICS I LA GESTIÓ DE L’AGENDA DE RESERVES, A LA SEU
D’EMPÚRIES DEL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
(Exp. ACPC 2019 409)

Mitjançant l’expedient ACPC 2019 409 es va licitar un procediment obert per a la contractació
de la concessió del servei de visites guiades i tallers didàctics, així com de la gestió de l’agenda
de reserves, a la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que forma part de
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC).
En l’esmentat procediment ha estat presentada i admesa una única oferta, per part de l’empresa:
•

EMPORDÀ CATERVA, SL

Reunida la unitat promotora d’aquesta licitació, s’ha realitzat un estudi de la documentació
aportada i s’ha arribat a les consideracions següents, tenint en compte els criteris que per a
l’adjudicació d’aquesta licitació s’estableixen en els plecs de clàusules administratives.
Criteris que obeeixen a un judici de valor: (fins a 47 punts)
1) Proposta de model de gestió del servei. Puntuació màxima: fins a 15 punts, repartida entre
els següents criteris
•

Estructuració i prestació del servei i atenció a grups i visitants individuals. Fins a 7
punts.

•

Elements de suport a la prestació del servei. Fins a 4 punts.

•

Propostes de mètodes d’avaluació de la qualitat del servei. Fins a 4 punts.

2) Proposta de pla operatiu, que inclogui recursos humans i tècnics. Puntuació màxima:
fins a 15 punts, repartida entre els següents criteris
•

Organigrama de personal, amb definició detallada de les funcions i responsabilitats.
Fins a 3 punts.

•

Perfils i currículums del personal proposat per a realitzar els diferents serveis
(coordinació, servei d’informació i concertació de visites, i realització de les
activitats). Es valorarà l’acreditació dels coneixements, formació o experiència que

superin els mínims exigits en els plecs de prescripcions tècniques (apartat 6.6). Fins
a 6 punts.
•

Circuit de funcionament. Fins a 3 punts.

•

Estabilitat i qualitat del treball: quadre d’estructures de personal per tipologia dels
contractes del personal (nombre de contractes fixes, eventuals, obra i servei,
salaris...) Fins a 3 punts.

3) Proposta del pla d’acció i execució de l’acció de difusió, comunicació i dinamització de
les activitats. Puntuació màxima: fins a 7 punts, repartida entre els següents criteris:
•

Projecte propi de difusió, comunicació i dinamització de les activitats de
l’equipament (accions, pressupost, aliances amb altres operadors, etc.). Fins a 3
punts.

•

Proposta de calendari d’implementació de les accions descrites al projecte de
difusió, comunicació i dinamització. Fins a 2 punts.

•

Proposta de suports de comunicació i difusió (web, newsletters, xarxes socials i
altres). Fins a 2 punts.

4) Proposta de noves activitats a desenvolupar a l’equipament, adreçades als diferents
públics. Puntuació màxima: fins a 5 punts,
5) Proposta de millores addicionals en el servei sense cost per a l’administració. Puntuació
màxima: fins a 5 punts,

VALORACIÓ DE L’OFERTA

1) PROPOSTA DE MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI
Puntuació assolida
a) Estructuració i prestació del servei i atenció a grups
i visitants individuals (7)

7 punts

b) Elements de suport a la prestació del servei (4)

3 punts

c) Propostes de mètodes d’avaluació de la qualitat del servei (4)

4 punts

Total 14 punts

a) La proposta tècnica presentada inclou un model de gestió per a l’execució dels serveis
subjectes al contracte, que es tractat de manera detallada i ben estructurada, Aquest model
es fonamenta en l’experiència precedent en l’execució i gestió d’aquests mateixos serveis a
la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya i, en general, en la llarga
experiència de l’equip directiu de l’empresa en la realització de visites i activitats
educatives.
Després d’esmentar la filosofia de l’empresa, es detallen els objectius, generals i
específics, que s’adeqüen als requeriments recollits als plecs tècnics.
L’estructura del model de gestió s’adapta als diferents serveis a realitzar per part de l’equip
de treball, tal com estan especificats als plecs: la coordinació general, el servei
d’informació i concertació de visites i la realització de les activitats.
En relació amb cada un d’aquests serveis es detallen en un quadre les funcions i tasques
principals a realitzar per part de l’equip directiu. La coordinadora responsable de l’empresa
assumeix les funcions de coordinació general juntament amb les del servei de d’informació
i concertació de visites, per be que en aquesta darrera funció podrà ser complementada per
una altra persona de l’equip, degudament qualificada. Les tasques especifiques es detallen
també als apartats corresponents a la operativa i al circuit de funcionament.
Pel que fa a la prestació del servei, l’empresa es compromet a complir els serveis bàsics a
contractar, tal com estan especificats als plecs, amb el màxim rigor i professionalitat.
S’esmenten en aquest apartat diferents aspectes com els horaris (amb propostes per
optimitzar l’organització dels grups de visites, la gestió de les reserves i la concentració
horària dels guies), la suficiència i qualificació del personal que cobrirà els serveis, la
prestació de fins a 15 activitats gratuïtes (el màxim que es demana als plecs), la ratio de
participants en les activitats, els idiomes requerits, la gestió de l’agenda d’activitats i del
punt d’informació o el calendari previ a l’inici de l’execució del servei.
Quant a l’atenció al públic visitant i als usuaris de les activitats, el model de gestió te en
compte la segmentació en tres grans grups, cada un amb especificitats i necessitats
diferents: grups d’escolars, grups d’adults i visitants individuals. S’enumeren, en primer
lloc, els objectius generals tant pel que fa a l’atenció de reserves i demanda d’informació
com pel que fa a l’execució de l’activitat. Tot seguit es detallen els objectius específics i
les tasques a realitzar en relació a cada un dels segments de públic esmentats. A partir
d’aquests objectius, es defineix el protocol de relació amb els visitants en general i el
protocol d’idoneïtat en l’adjudicació dels serveis, pel que fa a les reserves i als destinataris
de cada activitat.
A través d’un quadre s’indiquen els destinataris de les activitats que figuren a l’oferta
educativa, tot diferenciant, en el cas dels grups escolars, cada un dels cicles educatius, així
com diversos tipus en el cas dels grups d’adults (amb interès cultural o lúdic, grups
familiars, grups de jubilats).

b) En relació als elements de suport a la prestació del servei, la proposta distingeix entre:
- Elements de suport humà : es destaca l’experiència (i específicament en la gestió
d’aquests serveis al MAC Empúries en els darrers dos anys), la professionalitat, la
proximitat i la continuïtat de l’equip. Aquests aspectes, però, es valoren més
específicament en els criteris (apartat 2) relacionats amb l’equip humà que realitzarà els
serveis.
- Elements de suport tècnic : es destaca el recurs a les noves tecnologies, mitjançant l’ús
d’aplicacions per agilitzar i millorar la gestió dels serveis (Google calendar, Google Drive,
Whatsapp), així com la incorporació de 2 IPads amb continguts visuals destinats a
complementar les visites; l’aportació d’un datàfon pel cobrament de les activitats; la
creació d’una nova pàgina web que millori les prestacions respecte al web de que
actualment disposa l’empresa (incloent la possibilitat de vendre online les activitats per al
públic individual), o l’accessibilitat completa de la Coordinadora per a l’atenció telefònica
sobre qualsevol tema relacionat amb el servei. L’aportació d’alguns d’aquests elements i
millores respecte als requeriments dels plecs, però, es valoren més específicament en el
criteri (apartat 5) corresponent a les millores addicionals en el servei sense cost per a
l’administració
Pel que fa a altres elements de suport material, es fa esment a la utilització d’una sèrie de
formularis de registre de les dades per a la reserva de les activitats, per a la valoració de la
satisfacció i l’avaluació de la visita per part dels usuaris, per a la comunicació
d’incidències, per al control d’estocs de materials per als tallers i de préstec de llibres, la
valoració de l’activitat per part dels guies i també el control del personal (esmentant un
formulari específic per al registre horari dels treballadors que compleixi també la funció de
resum mensual d’hores). Els models de tots aquests formularis figuren a l’annex I de la
proposta.
Es fa referència, igualment, a la identificació del personal de l’empresa mentre realitzi les
seves funcions al centre, tal com es requereix als plecs, mitjançant una tarja identificadora.
La proposta inclou també, a l’apartat referit al personal de l’empresa, un Pla de Formació,
que contempla, d’una banda formació específica per al personal que desenvolupi les
funcions de coordinació general, del servei d’informació i concertació de visites i de la
difusió (participació en els cursos sobre Euromus organitzats des de l’ACdPC; curs de
gestió de recursos humans; formació en de gestió de Màrqueting digital, Xarxes socials,
Branding i Eines 3.0) i de l’altra per a l’equip de guies (formació de conducció i gestió de
grups; formació en història i art de l’antiguitat clàssica, en interpretació, en gestió de
tallers didàctics i de la visita virtual, etc.) i una formació general per a tot l’equip sobre
novetats a nivell arqueològic en el jaciment (impartida pel personal tècnic del museu) i en
prevenció de riscos laborals. La proposta de calendari per als diversos tipus de formació
s’especifica també en un quadre adjunt.

c) La proposta destaca la importància d’oferir un servei de qualitat, en tots els nivells
estructurals de l’empresa, i en relaciona les característiques principals. El pla de qualitat
defineix primer els objectius de l’avaluació i tot seguit s’esmenten els mètodes proposats:
reunions periòdiques de l’equip directiu o de tot l’equip, fitxa d’avaluació diària dels guies,
reunions mensuals amb els responsables de l’equipament, enquestes als docents, i als grups
d’adults, assistència a altres activitats educatives conduïdes per altres empreses, presenciar
les visites i anàlisi d’incidències.

2) Proposta de pla operatiu
Puntuació assolida
a) Organigrama de personal (3)

3 punts

b) Perfils i currículums del personal proposat (6)

5 punts

c) Circuit de funcionament (3)

3 punts

d) Estabilitat i qualitat del treball: quadre d’estructures
de personal per tipologia dels contractes (3)

3 punts
Total 14 punts

a) La proposta expressa el compromís de reunir un personal competent, qualificat i
professional, per tal de complir amb la màxima eficàcia i rigor els requeriments respecte
als serveis especificats als plecs: la coordinació general, el servei d’informació i
concertació de visites i la realització d’activitats.
A l’organigrama proposat, l’equip directiu està format per l’estructura permanent de
personal de l’empresa i està encapçalat per la coordinadora (que assumeix les funcions de
la coordinació general i de gestió del servei d’informació i concertació de visites), i es
completa amb una persona de suport en aquesta darrera tasca, amb un Guia amb contracte
fix permanent i també amb la persona encarregada de la gestió de les xarxes socials
(contractada com a personal autònom).
Ateses les característiques dels serveis a desenvolupar, l’equip humà per a la realització de
les activitats previstes es completa d’aquesta manera: fins a 7 Guies amb contracte fix
discontinu i entre 3 i 5 Guies autònoms contractats per complementar el servei (s‘afirma
que l’empresa disposa d’una cartera de guies autònoms suficientment àmplia, per cobrir els
possibles increments de visites en moments puntuals).
S’enumeren de manera detallada les diferents tasques específiques i responsabilitats a
assumir per part de l’estructura organitzativa de l’empresa:

- pel que fa a les funcions de Coordinació general, respecte a l’organització i gestió del
personal de l’empresa, i respecte a la relació i interlocució amb el MAC-Empúries i
l’ACdPC.
- pel que fa a les funcions relacionades amb la gestió del punt d’informació i la
concertació de visites, respecte a l’organització del servei, gestió de les reserves i del
calendari (mitjançant el programa Euromus, i altres recursos com Google calendar o
Google drive), facturació i d’altres.
Pel que fa a la realització de les activitats s’expressa el compromís de disposar de l’equip
de guies necessari per a la correcta execució del servei, que permeti cobrir els increments
de servei en moments puntuals, fins al màxim de 10 guies alhora; del compliment per part
de l’equip de guies a contractar dels requeriments establerts als plecs quant a formació i
idiomes -assegurant que el servei es pugui oferir en els 4 idiomes requerits, català, castellà,
anglès i francès, complementats també amb l’holandès, l’italià i l’àrab-, així com del
compliment de l’exigència de que el personal contractat disposi del certificat negatiu de no
haver estat condemnat per delictes de naturalesa sexual.
b) Es destaca en primer lloc la llarga experiència, de mes de 15 anys, de l’equip directiu de
l’empresa en el sector educatiu i de lleure. A banda de l’experiència en la gestió dels
serveis a contractar durant els darrers dos anys en el MAC Empúries, s’esmenten també
altres serveis (guionatge, execució de visites guiades dinamitzades) realitzats en altres
equipaments patrimonials (seus d’Ullastret, Girona i Barcelona del MAC, Conjunt de Sant
Pere de Rodes, Canònica de Vilabertran) i en altres poblacions.
S’expressa la voluntat de subrogar l’equip íntegre de guies que ha realitzat l’execució de
les activitats del servei educatiu al MAC Empúries durant la temporada escolar 2018-2019
i es justifica per la seva formació acadèmica i d’idiomes (que s’adequa als requeriments
exposats als plecs), la seva experiència en la realització d’activitats a Empúries i el fet de
tractar-se d’un grup cohesionat i motivat, amb residència propera a l’equipament.
Es detallen els perfils de les categories contemplades a l‘organigrama (quant a capacitat,
formació, coneixements i experiència). S’inclou una taula on es recull el currículum bàsic
del personal proposat, sense esmentar noms. No obstant, a l’annex 2 s’adjunten
currículums i còpia de titulacions tant de la coordinadora de l’empresa com d’almenys 9 de
les persones proposades per complir la resta de funcions del servei. No queda prou clar,
però, quin és el currículum concret de la persona proposada per al suport del servei de
reserves o per a la gestió de les xarxes socials pròpies.
Pel que fa a la Coordinadora: titulació superior i altra formació (llicenciatura en Història
de l’Art, màster en professorat, Guia oficial, monitora en lleure, cursos d’interpretació),
domini d’idiomes (català, castellà, francès, italià); experiència en coordinació d’equips de
treball i gerència empresarial, també en gestió i execució de serveis educatius; experiència
docent; experiència en gestió de reserves a Empúries (amb domini del programari
Euromus i altres eines informàtiques necessàries), etc.

Pel que fa a l’equip de Guies (1 fix permanent i fins a 7 fixos discontinus, però amb un
mínim de 6; 4 guies autònoms per cobrir correctament el servei durant els períodes de més
volum de visitants): la majoria amb titulacions (llicenciatures o graus) en disciplines
relacionades amb l’Art, la Història i l’Arqueologia, o Turisme Cultural, en alguns casos
complementat amb postgraus i màsters i amb títols de Guia Oficial o certificat de monitor
en el lleure; domini d’idiomes que permeti cobrir els mínims exigits als plecs i en alguns
casos formació també acreditada per oferir també altres idiomes; experiència prèvia com a
guies-educadors a Empúries i altres equipaments patrimonials.
c) La proposta descriu el circuit complet de funcionament del servei, articulat en les diferents
accions, que es detallen. amb especificació dels protocols de funcionament : difusió, gestió
de reserves, execució de les activitats programades, recollida i tramesa d’enquestes, reunió
d’avaluació, elaboració de les memòries mensuals i anual.
d) La proposta expressa el compromís de comptar amb un equip estable amb bones
condicions laborals, ajustant-se al requeriment dels plecs de que com a mínim el 40% del
personal sigui personal estable.
S’adjunta un quadre d’estructures de personal per tipologies de contracte (fixos, fixos
discontinus), amb un càlcul aproximat tenint en compte la naturalesa del servei a realitzar,
amb esment del tipus de jornada (sencera o parcial), la duració dels contractes i dels sous
anuals, d’acord amb les taules salarials del Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure
Educatiu i Sociocultural de Catalunya. Es contempla també el recurs a contractació de
personal autònom per cobrir serveis de forma esporàdica, així com per a la gestió de les
xarxes socials de l’empresa.

3) Proposta del Pla d’acció i execució de l’acció de difusió, comunicació i dinamització
de les activitats
Puntuació assolida
a) Projecte propi de difusió, comunicació i dinamització (3)

2 punts

b) Proposta de calendari d’implementació de les accions (2)

2 punts

c) Proposta de suports de comunicació i difusió (2)

2 punts
Total

6 punts

a) L’empresa es compromet a impulsar la promoció i la captació de públic escolar i altres
grups de públic. Tal com es requereix als plecs, es proposa un Pla de difusió,
comunicació i dinamització de les activitats de l’equipament que contempla:
- Determinació dels objectius: anàlisi de la situació actual (DAFO) i definició d’objectius
generals i específics

- Establir destinataris per tipologia de públic: escolar, familiar, grups d’adults, públic
individual..
- Definició del posicionament i del missatge a transmetre.
- Definició de les accions que es comprometen a emprendre: amb propostes per reforçar la
fidelització, participació en fires i activitats de promoció, comunicació interna de les
activitats promoció destinada a grups escolars catalans, de la resta de l’Estat i de França,
promoció a estudiants universitaris.
- Pressupost (però aquest no s’especifica en la proposta presentada).
- Aliances amb altres operadors del món turístic i cultural, especificant exemples.
- Previsió del mètode d’avaluació de l’impacte de la difusió (fitxes de valoració).
b) S’adjunta en un quadre el calendari per a la implementació de les accions proposades en
el pla de difusió. S’afegeix una justificació d’aquest calendari, amb una anàlisi específica
per a cada tipus de destinatari, detallant les accions programades, la temporització i els
canals de difusió.
c) Pel que fa als suports de comunicació i difusió es destaca l’ús de les xarxes socials, amb
perfils propis de l’empresa (Instagram, Facebook), la presència en webs i blocs
d’informació turística, etc. L’empresa es compromet a renovar i millorar la seva pàgina
web. S’esmenta també la presència en mitjans de comunicació tradicionals (televisió
local, ràdio, premsa), impulsant la visibilitat en agendes i programacions culturals.
Aquests canals es complementen amb la distribució de fulletons, determinant els
emplaçaments idonis segons els destinataris.

4) Proposta de noves activitats a desenvolupar a l’equipament, adreçades als diferents
públics
Puntuació assolida: 5 punts

D’acord amb els plecs, es valorarà la proposta de noves activitats per completar l’oferta
del servei educatiu, adaptades a les diferents tipologies de públic que incorporin mètodes
innovadors i que facilitin la descoberta del jaciment. Per cadascuna de les propostes
caldrà concretar de manera breu: la tipologia, els objectius, la descripció de l’activitat, la
metodologia, les competències bàsiques que contempla, els materials de suport i la
durada.
El projecte presentat per Empordà Caterva, S.L. s’adapta també als requeriments
plantejats en aquest criteri. S’exposen les noves activitats proposades, per segments de
públic (públic escolar, públic familiar i públic adult).
Pel que fa a les destinades al públic escolar es destaca, com a objectiu principal la
potenciació de les competències transversals. Es remarca la voluntat de reforçar les

activitats dirigides específicament al segon cicle d’ESO i a Batxillerat, però també
s’esmenten noves activitats dirigides a escolars dels cicles inferiors.
La proposta inclou una nova activitat lúdica d’iniciació en la coneixença del jaciment per
a grups escolars dels cicles infantil i inicial de primària (Theatrum romanorum); una nova
activitat temàtica (La mitologia de les constel·lacions) per a alumnes dels cicles mitjà i
cicle superior de Primària, ESO, Batxillerat; una nova activitat de crèdit de síntesi (De
cara al mar) per a grups escolars de 1r a 3r d’ESO; un nou taller d’aproximació a la
conservació-restauració arqueològica, adreçat a alumnes de 4rt d’ESO i de Batxillerat; i
una activitat de gamificació i Escape Room, adreçats també a alumnes de 4rt d’ESO i de
Batxillerat, que seria dissenyada per una empresa especialitzada en el sector.
Altres propostes d’activitats (noves visites temàtiques i teatralitzades, diverses propostes
de visites-tallers, activitat combinada amb pràctica esportiva, experiències de ioga al
jaciment, etc.) tenen com a destinatari específic el públic familiar o adult.
En total es presenta un ventall de 12 propostes de noves activitats, per a cada una de les
quals es defineixen la tipologia i el públic objectiu, la durada, la ratio d’usuaris, la
programació, la descripció del contingut, la metodologia, les competències contemplades
en el cas de les activitats per a escolars, i els materials de suport. En conjunt es valoren
positivament la majoria de les propostes que plantegen alternatives innovadores de
descoberta, gaudi i coneixement del jaciment, i que poden servir per completar l’oferta
d’activitats actual destinada a determinats segments del públic; en alguns de casos, però,
creiem que les característiques de la proposta poden plantejar dificultats per a la seva
implementació.
A més de les activitats de nova creació, es proposa un pack turístic (Empúries i el mar),
que complementa la visita amb una ruta en vaixell, en col·laboració amb l’empresa
Marenostrum de l’Escala.

5) Proposta de millores addicionals en el servei sense cost per a l’administració

Puntuació assolida: 5 punts
Dins d’aquest criteri, es valoren les millores vinculades als diferents aspectes de l’oferta
tècnica presentada, respecte als requeriments exigits als plecs tècnics, que puguin
optimitzar el servei objecte de licitació i ser un benefici global del projecte, sempre i quan
tinguin relació directe amb l’objecte del contracte i no suposin cap cost ni càrrega
econòmica extra respecte a aquest.
L’oferta presentada per Empordà Caterva enumera fins a setze millores addicionals,
agrupades en diversos apartats. Algunes de les millores esmentades en realitat es
refereixen a aspectes o propostes ja valorades en altres criteris (elements de suport a la
prestació del servei, estructura de personal, proposta de noves activitats ...), però podem
destacar especialment determinades propostes que poden aportar una millor qualitat i
nous valors a la realització dels serveis contemplats en el contracte.

Les millores es presenten d’acord amb aquesta estructura:
-

Millores en les activitats existents: Destaquem la proposta d’utilització d’eines
tecnològiques de suport no requerides als plecs, com és el cas de l’aportació per part
de l’empresa .de dos tauletes IPad, que permetin incloure material digital de suport
o utilitzar l’aplicació App Empúries AR (nou projecte de realitat augmentada
impulsat des del museu que permetrà visualitzar alguns dels mosaics del jaciment
durant els períodes que estan coberts). També valorem molt positivament
l’oferiment d’introduir, sense cost per a l’equipament, millores en determinats
tallers (quant a continguts, materials a utilitzar o augment de les sessions habituals) i
també de realitzar una revisió dels continguts dels guions per adaptar-los a les
novetats en la interpretació del conjunt arqueològic.

-

Millores en la difusió de les activitats: Expressen la voluntat de l’empresa de
millorar-ne la visibilitat en les xarxes socials i Internet (contractació d’una Social
Media Manager, creació d’una nova pàgina web), tal com ja s’ha destacat en altres
apartats d’aquest informe. Destaquem, però, l’oferiment que el nou web pugui
facilitar la reserva o venda online de les visites i altres activitats per a públic
individual realitzades por l’empresa. També s’esmenta l’oferiment, per als centres
educatius del territori proper, de realitzar visites informatives per explicar les
activitats del MAC-Empúries.

-

Millores en el servei d’informació i concertació de visites: Destaquem positivament
l’oferiment de reforçar aquest servei en períodes d’alt volum de reserves i activitats.
(Setmana Santa, estiu, ponts), mitjançant l’ampliació de l’horari d’atenció telefònica
(amb desviació del telèfon del servei de reserves al mòbil d’Empordà Caterva),
juntament amb la contractació de personal de suport en moments puntuals.

-

Millores en la realització de les activitats; Destaquem especialment l’aportació per
part de l’empresa de nous recursos per a la realització de les visites teatralitzades del
Capvespre, així com l’oferiment de renovar-ne anualment el guió.

-

Altres millores addicionals: Es valoren molt positivament les dues propostes, sense
ànim de lucre, per millorar l’accessibilitat social: elaboració i realització d’una
activitat de coneixença del conjunt arqueològic expressament adreçada a col·lectius
que per diverses raons no poden visitar-lo (llars d'avis, col·lectius marginals,
interns/es de centres penitenciaris, etc.), i l’oferiment de visites gratuïtes al jaciment
per a altres col·lectius econòmicament desfavorits (tot complementant els
programes d’ajudes a centres educatius desfavorits impulsats des de l’ACdPC o a
través del programa Indika de la Diputació de Girona).

QUADRE RESUM DE VALORACIÓ DE L’OFERTA

EMPORDÀ
CATERVA

PROPOSTA DE MODEL DE GESTIÓ DEL SERVEI

14

PROPOSTA DE PLA OPERATIU

14

PLA D’ACCIÓ I EXECUCIÓ DE L’ACCIÓ DE DIFUSIÓ, COMUNICACIÓ I
DINAMITZACIÓ

6

NOVES ACTIVITATS ADREÇADES ALS DIFERENTS PÚBLICS.

5

MILLORES ADDICIONALS EN EL SERVEI

5

TOTAL PUNTUACIÓ

44

Aquestes valoracions s’han realitzat conjuntament per part de Marta Santos Retolaza i
Iolanda Puigdevall Serralvo, per part del MAC-Empúries, d’acord amb el director del Museu
d’Arqueologia, Sr, Jusèp Boya Busquet.
Barcelona, 20 de setembre de 2019
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