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INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS 

 
 

Expedient INN 21 009 
 

Servei assistència tècnica per a la redacció i preparació de la documentació necessària per a la captació 
de fons dels plans territorials de sostenibilitat turística en destinacions. 

 
 
 
1. OBJECTE DE L’INFORME  
 
L’objecte d’aquest informe és la valoració de les ofertes presentades a la convocatòria de la contractació 
menor de referència segons els criteris tècnics establerts a la memòria justificativa.  
 
2.- OFERTES PRESENTADES 
 
Una vegada finalitzat el termini per a presentar ofertes, s’han rebut propostes de les empreses: 
AnySolution SL, Fi Group, KPMG, Inteligencia Turística i Agenor Consultores, SLU. 
 
Amb data 10 d’agost es va sol·licitar l’esmena de deficiències en la justificació documental de 
l’experiència i capacitat a les entitats Any Solution, Fi Group, KPMG i Agenor, atorgant un termini per 
esmenar que finalitzava el divendres, 13 d’Agost. Totes les entitats varen esmenar aquestes deficiències 
en el termini establert. 
 
Cal esmentar que no s’ha procedit a avaluar mitjançant criteris tècnics l’oferta presentada per Agenor 
Consultores SLU, donat que s’ha descartat del procés de selecció per haver-se considerat baixa temerària 
l’oferta econòmica presentada.  
 
2. CRITERIS DE VALORACIÓ MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 
 
Segons la memòria justificativa de l’expedient INN 21009 publicada, els criteris tècnics es valoraran amb 
un màxim de 60 punts, amb el següent desglossament:  
 

1. Capacitat i experiència en captació de fons europeus i/o públics (màxim 50 punts): Es valorarà 
la capacitat i l’experiència del licitadors en la captació de fons europeus o públics, principalment 
pel que fa a la preparació i presentació de sol·licituds.  
 

2. Experiència en la gestió de projectes vinculats al sector turístic (màxim 10 punts): Es 
valorarà l’experiència del licitador en la gestió de projectes vinculats al sector turístic.   

  
En ambdós casos, s’haurà d’aportar una relació dels principals serveis realitzats pel licitador en els 
últims tres anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa que l’objecte del contracte, que inclogui 
imports, dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos.   
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Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran documentalment mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic. Quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, 
mitjançant una declaració de l’empresari.   
 

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES 
 
Per valorar les ofertes s’han revisat les propostes presentades, fent esment en la metodologia i el pla de 
treball proposats i en l’equip de treball que està previst destinar al projecte, però sobretot s’ha tingut en 
compte l’experiència que les empreses han pogut acreditar mitjançant certificats, de l’execució de 
projectes de la mateixa naturalesa del projecte objecte d’aquest contracte. 
 
Totes les propostes avaluades han demostrat sobrada experiència i capacitat en la gestió de projectes 
europeus i de captació de fons públics; per aquest motiu, independentment dels certificats aportats, tots 
els licitadors tenen una puntuació superior a 25 punts en els criteris tècnics corresponents a la capacitat 
i experiència en captació de fons europeus i/o públics (màxim 50 punts).  
 
Pel que fa a l’experiència en la gestió de projectes vinculats al sector turístic (màxim 10 punts), s’ha 
tingut en compte la informació presentada a la proposta, les declaracions responsables presentades de 
clients del sector turístic i els certificats aportats de projectes executats amb empreses turístiques.  
 
El resum de les propostes presentades i la seva valoració és el següent:  
 
 

 CRITERIS TÈCNICS TOTAL 

 Capacitat i experiència en captació de 

fons europeus i/o públics 

(Màxim 50 punts) 

Experiència en la gestió de projectes 

vinculats al sector turístic 

(Màxim 10 punts) 

 

60 

 

Any Solution  

 
Destaquen l’execució de 17 projectes de 
captació de subvencions i fons europeus, 
amb empreses públiques i privades, 
d’imports molt variats, la majoria 
superiors al que estem treballant. (10 
amb entitats públiques, entre elles la 
Cambra de Comerç de Mallorca, i 7 amb 
entitats privades). 
 
Presenten una declaració responsable 
signada d’haver executat 6 projectes per 
entitats privades.  
 
Presenten acreditació documental 
mitjançant certificats de 9 projectes 
vinculats a la captació de Fons europeus 
amb entitats publiques. Cal destacar que 
entre els certificats presentats hi ha 
entitats turístiques com la Fundació 
Mallorca Turisme i Turistec.  
 
Puntuació atorgada: 35 punts 
 
 
 

 
Destaquen l’execució de 17 projectes 
vinculats al sector turístic (13 amb 
entitats públiques, entre elles la 
FTP365, Fundació Mallorca Turisme, 
Cambra de comerç de Mallorca,  
Universitat de les Illes Balears, Comissió 
Europea... i 4 amb entitats privades. 
 
 
No presenten acreditació documental 
específica mitjançant certificats dels 
treballs realitzats amb empreses o 
entitats del sector turístic. Incloem en 
aquesta categoría els certificats 
presentats en l’apartat anterior de 
treballs realitzats amb la Fundació 
Mallorca Turisme, la Fundació Turisme 
Palma 365 i Turistec (3).  
 
 
 
Puntuació atorgada: 5 punts 
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Fi Group 

 
Compten amb un servei de gestió integral 
d’ajudes publiques, actualment 
especialitzat en els Fons de recuperació 
europeus.  
 
Han dissenyat una solució integral 
anomenada Next To You en la qual 
participen diferents departaments en 
forma de Hub, amb l’objectiu d’assessorar 
a les empreses i entitats publiques per 
aprofitar els Fons del Mecanisme de 
Recuperació Next Generation EU.  
 
Com a projectes més rellevants que han 
rebut finançament europeu en els darrers 
tres anys, destaquen 23 projectes d’àmbit 
privat i 9 projectes de l’àmbit públic.  
 
Presenten acreditació documental 
mitjançant certificats de l’execució de 31 
projectes de servei de gestió d’ajudes 
publiques, en fases de preparació i 
presentació. 
 
Puntuació atorgada: 50 punts 
 

 

En el marc del sector públic, treballen 
en la sol·licitud de fons amb 
destinacions turístiques com Salou, 
Torremolinos, Lloret de Mar, Sitges, 
Almería, Granada i Calvià, entre d’altres.  
 
En l’àmbit privat, presenten un llistat de 
64 clients privats vinculats a l’àmbit 
turístic. 
 
Presenten acreditació documental 
mitjançant 5 certificats de treballs 
realitzats amb altres ajuntaments, de 
gestió de Plans de Sostenibilitat 
Turística, Fons Next Generation i altres 
Fons europeus. També aporten un 
certificat de treballs realitzats amb 
empreses turístiques de l’àmbit privat. 
 
 
 
 
 
 
Puntuació atorgada: 10 punts 
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KPMG 

 
Compta amb un equip especialitzat en la 
captació de fons europeus, que treballa 
exclusivament en l’àmbit dels fons Next 
Generation.  
 
Destaquen l’execució de 35 projectes 
realitzats en el marc de captació de fons 
europeus, més concretament de fons Next 
Generation, amb empreses públiques i 
privades, moltes d’elles del sector turístic:  
(17 entitats publiques i 4 vinculades al 
sector turístic).  
 
Presenten acreditació documental 
mitjançant 10 certificats de projectes 
executats amb entitats publiques, 8 d’ells 
de la mateixa naturalesa de l’objecte 
d’aquest contracte. Cal destacar que un 
dels certificats correspon a l’entitat marc 
de gestió d’aquests fons a Balears, l’Aetib.  
 
Puntuació atorgada: 40 punts 
 
Aclariment: Encara que Any Solution hagi 
certificat 15 treballs executats i KPMG 
n’hagi acreditat 10, es decideix atorgar 
major puntuació a KPMG  per la naturalesa 
dels treballs executats, que van molt en 
línia amb les necessitats de la FTP365. 
 
 

 

 

Presenten l’execució de 21 projectes 
vinculats al sector turístic, 6 d’ells a 
Palma de Mallorca. 
 
Presenten una declaració responsable 
conforme han proporcionat o estan 
proporcionant els serveis de 
consultoria estratègica a un total de 12 
clients del sector privat de turisme i oci. 
 
 
No presenten acreditació documental 
mitjançant certificats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntuació atorgada: 6 punts 
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Inteligencia Turística 

 

Destaquen l’execució de projectes de 
redacció de Plans de Sostenibilitat 
Turística amb altres ajuntaments 
(Benidorm, Lorca,…) amb imports molts 
similars al del contracte que ens ocupa.  
 
Presenten acreditació documental 
mitjançant certificats de l’execució de 4 
projectes vinculats a DTI, però no 
necessàriament de captació de fons 
europeus.  
 
Puntuació atorgada: 25 punts 

 

 

Experiència en el sector turístic 
vinculada a la implantació de Sistemes 
d’Intel·ligència Turística (Benidorm, 
Murcia, Cáceres, Canarias) i a la 
redacció de Plans Directors per DTI 
(Benidorm, Murcia). 
 
Presenten acreditació documental 
mitjançant certificats de l’execució de 6 
projectes amb municipis turístics.  
 
 
Puntuació atorgada: 7 punts 
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Palma, a 13 d’agost de 2021 
 
Signat pel tècnic de promoció de la Fundació Turisme Palma 365 
 
 
 
 
 
 
 
Neus Perona Rigo 
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