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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL PROJECTE TURÍSTIC I XARXES 
SOCIALS. 

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'oficina de turisme de Xàtiva (OTX), compta en aquests moments amb pàgina web pròpia actualment situada 
en l'adreça url: www.xativaturismo.com. També conta amb un programari APP per a smartphones i tablets 
gestionats en els sistemes IOS i Android, allotjat a la mateixa web. A més, té perfils en les xarxes socials 
Facebook, Goglee +, Tumblr, Twitter, Instagram i YouTube. 

El present plec té per objecte establir les condicions tècniques, així com la definició de les tasques i actuacions 
a dur a terme per part de l'adjudicatari, en relació amb el concurs del servei de comunicació i promoció en 
Internet per a l'oficina de turisme de Xàtiva. 

En el present document s'inclou el manteniment de continguts de totes les seues plataformes: Portal web, APP 
turística i Xarxes socials. Inclou el manteniment tècnic del servidor web i de l'APP turística i el posicionament 
en cercadors de la web “xativaturismo.com”. 

 

2.- DURADA DEL CONTRACTE 

El període de durada del contracte és de tres anys des de la data d’adjudicació i prorrogable fins a dos anys 
més fins a l’any 2023. A partir del dia següent als tres anys, el contracte podrà ser objecte d’una pròrroga d’un 
primer any que podria ampliar-se a un segon any amb la resolució expressa de l'Administració. 

A fi que l'administració puga decidir oportunament sobre la possible pròrroga, el contractista haurà de notificar 
per escrit, amb almenys tres mesos d'antelació a la data de la finalització del contracte, si desitja acollir-se a la 
pròrroga del contracte. 

 

3.- RECURSOS HUMANS 

L'empresa adjudicatària per a l'atenció dels diferents serveis, disposarà d'una plantilla de personal tècnicament 
capacitada i en nombre suficient, que com a mínim estarà integrada per personal que estarà emmarcada en 
els grups i categories professionals següents: 

UNA PERSONA PERTANYENT AL GRUP 1 

Titulat de grau superior en l’àmbit de les ciències de la informació i/o comunicació audiovisual,  amb experiència 
professional acreditada (mínim dos anys en gestió de xarxes socials, disseny i gestió de Webs i  APP); 
coneixement i domini del Valencià (nivell C1) i de la parla anglesa i d’altres idiomes europeus i nivell d’usuari 
avançat en informàtica. 

La plantilla estarà capacitada professionalment per a la tasca a desenvolupar en cada servei assignat i deurà 
de manifestar la seua aptitud davant de qualsevol requeriment que l’administració li encomane a fi de garantir 
la qualitat del servei ofert. 

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària del servei, la planificació, implementació, avaluació i revisió dels 
sistemes eficaços de control de seguretat laboral dels seus treballadors com de les distintes instal·lacions en 
les què es presten els serveis. 

 

4.- REPRESENTANT DE L'EMPRESA 

Necessàriament l'empresa designarà (indicant nom, cognoms, DNI, càrrec a l’empresa , telèfon, correu 
electrònic i DNI) una persona que té la representació davant l'administració i serà la responsable del correcte 
funcionament de les instal·lacions i serveis, de l'observança de les disposicions legals, així com de rebre les 
possibles queixes i felicitacions dels usuaris. 



5.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA 

L'empresa adjudicatària tindrà totes aquelles obligacions que es deriven de la finalitat del contracte i en 
particular les següents: 

 

1. Gestió i manteniment de continguts web de Xàtiva Turisme 

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de l'elaboració, actualització i explotació dels continguts per a la 
secció d'actualitat de la web de Xàtiva Turisme http://www.xativaturismo.com. Per iniciativa pròpia o 
ateses les sol·licituds de l'Oficina de turisme, s'elaboraran un mínim de dues publicacions al mes. Seran 
notícies que puguen despertar interès per a visitar la ciutat. Per exemple: 

 Actes culturals i artístics destacats. 

 Esdeveniments esportius, gastronòmics, etc. 

 Calendari festiu de la ciutat, reforçant el vessant cultural. 

 Publicacions que ressalten el valor del patrimoni i donen a conèixer la seua història. 

Així mateix s'encarregarà de l'actualització de continguts de la portada del portal Web ateses les demandes 
de l'Oficina de turisme o per iniciativa pròpia amb l'objectiu de donar difusió a esdeveniments de caràcter 
cultural o d’interès turístic. 

També realitzarà labors de manteniment de còpies de seguretat diàries, allotjament i posicionament web. 
L'empresa adjudicatària correrà amb les despeses de traspàs de servidor i tots aquells costos intangibles 
al bon funcionament del portal web realitzant tasques d'administració dels recursos de servidor, gestió de 
comptes de correu i manteniment dels següents dominis: 

 xativaturismo.com (principal) 

 xativaturisme.com 

 xativaturisme.es 

 xativaturismo.es 

L'empresa adjudicatària procedirà a migrar el servei web al protocol https:// generant un certificat SSL/TSL 
que inclou la seua instal·lació en el servidor i posterior adaptació de la web i les seues edició de rutes URL 
internes d'arxius que componen el portal web. 

L'empresa adjudicatària gestionarà el compte Google Search Console associada al domini 
“xativaturismo.com” amb la finalitat d'optimitzar el posicionament de la pàgina en el cercador Google. Entre 
les tasques a realitzar s'haurà d'indexar de forma manual els nous continguts publicats. També haurà de 
realitzar redirecció d'URL's indexades per Google de la primera web de l'oficina de turisme de forma manual 
editant l’arxiu .htaccess. El posicionament Inclou la supervisió i el manteniment del compte de Google 
Analytics i la generació d'informes tècnics cada tres mesos o quan ho sol·licite l'oficina de turisme. 

 

Gestió i manteniment de l’APP. 

L'empresa adjudicatària es compromet a mantindre activa i actualitzada l'aplicació existent en la Web en 
les plataformes Apple Store i Google Play Store i realitzar la supervisió i assistència tècnica en cas 
d'actualitzacions dels sistemes IOS o Android que puguen afectar el correcte funcionament d'aquestes. 

L'empresa adjudicatària haurà de disposar de capacitat per ampliar i actualitzar els continguts de l'APP així 
com d'incorporar nous continguts o funcionalitats en aquesta com poden ser audiovisuals, rutes i serveis 
(restaurants, botigues, allotjaments, etc.) que l’oficina de turisme (OTX) li propose. 

A mes, atendrà el servei de comunicació de preguntes, suggeriments, queixes o felicitacions de la pròpia 
aplicació. 



Gestionar l’enviament de comunicacions i notificacions PUSH que l'aplicació disposa. Les notificacions 
PUSH són comunicacions que s'envien des d'un servidor i que reben els dispositius que tenen l'APP 
instal·lada. Aquesta comunicació amb els usuaris permet tindre una relació propera amb ells. Per aquest 
motiu i amb l'objectiu d'unificar l'estratègia de comunicació cada vegada que es publique una notícia en el 
portal web s'haurà de comunicar amb una notificació en l'APP. Aquesta notificació constarà del titular de 
notícia i el seu corresponent enllaç. 

 

Gestió i manteniment de les xarxes socials. 

L'empresa adjudicatària s'encarregarà de la gestió diària íntegra dels perfils en les xarxes socials de la 
marca Xàtiva Turisme. 

Col·laborarà amb el personal de l'oficina de turisme (OTX) en la gestió diària d'aquestes xarxes. 

Mantidrà i gestionarà i mantindrà els perfils de les xarxes socials amb l'objectiu de publicar notícies o 
continguts relacionats amb la OTX, fent referència de manera constant als apartats de la web i atesa  la 
interactuació amb els usuaris, així com notícies de caràcter general en relació als objectius de la OTX que 
es consideren de rellevància. 

Gestionarà els comptes de correu electrònic de la OTX, especialment els comptes d'informació adreçats a 
social@xativaturismo.com i aquelles altres de nova creació que es consideren necessàries per al 
correcte desenvolupament del projecte, incloent en el servei la contestació als missatges i suggeriments 
dels usuaris. 

Les característiques principals d’aquest servei seran les següents: 

 El servei consistirà en el manteniment i gestió dels perfils institucionals de l'oficina de turisme 
de Xàtiva en les principals xarxes socials i en els quals pogueren crear-se en un futur. 

 A través de les xarxes socials s'haurà de difondre tota la informació d'actualitat que genere 
l'oficina i tota aquella que es considere d’interès turístic realitzant les tasques redaccionals, 
tècniques i informàtiques necessàries per a l'actualització dels continguts. 

 Difusió de tota la informació d’interès turístic i cultural facilitada pel departament de 
Comunicació de l’Ajuntament de Xàtiva. 

 El servei gestionarà també els comentaris, preguntes, dubtes o queixes que els usuaris 
traslladen a l'oficina de turisme a través de les xarxes socials amb ajuda dels tècnics de turisme. 

 Els continguts que es difonguen a través de les xarxes socials de l'oficina de turisme de Xàtiva 
hauran de publicar-se tant en valencià com en castellà, alternant el seu ús en una proporció 
aproximada del 50%. 

 Es promocionarà la imatge corporativa municipal en aquestes xarxes. Això pot implicar idear i 
implementar concursos i/o accions promocionals en les xarxes socials que responguen als 
objectius d'interacció amb els usuaris que es pretenguen aconseguir. L'empresa adjudicatària 
serà responsable de la dinamització dels perfils socials existents en les xarxes socials, així com 
de la captació d'usuaris. 

 Reunions, contactes i sinergies amb els “actors” que de forma directa o indirecta participen en 
la promoció cultural o turística de la ciutat. 

 

Com a norma general l’idioma de totes les plataformes i continguts estaran escrits en valencià i castellà,  i 
traduïts a l’anglès, francès i alemany. 

 



 
6.- COMUNICACIÓ ENTRE ADMINISTRACIÓ I EMPRESA 

L'empresa adjudicatària treballarà sempre en representació de l'oficina de turisme de Xàtiva, amb la qual estarà 
en contacte permanent. La comunicació serà per via telefònica, correu electrònic i atenció personal en les 
reunions fixades, que ho podran ser de manera periòdica, sempre que ho consideren oportú ambdues parts o 
a petició de l'oficina de turisme. L'empresa adjudicatària presentarà en les esmentades reunions, o 
periòdicament per una altra via, informes de resultats de les diferents accions dutes a terme i de les xarxes 
socials, APP i web de manera general, amb estadístiques detallades. De les reunions entre ambdues parts 
s'elaborarà un resum amb el contingut i les propostes, que s'entregarà a l'oficina de turisme. El seguiment inclou 
la recepció de Feedback per part dels usuaris que publiquen comentaris així com dels tècnics que reben 
valoracions en l'oficina de recepció. 

L'encarregat o responsable de l'empresa adjudicatària realitzarà tasques de direcció, coordinació i supervisió 
dels treballs i mantindrà un horari laboral que permeta la comunicació ràpida i efectiva de qualsevol incidència 
al sistema. 

En qualsevol moment de l'execució del contracte, l’administració podrà exigir la presentació de la documentació 
acreditativa de la relació contractual o d'una altra índole que vincule als membres de l'equip de treball de 
l'empresa adjudicatària. 

La inspecció de la prestació dels serveis serà duta a efecte pel responsable del contracte, l'Alcaldia o la persona 
que designe, podent dictar instruccions a l'adjudicatari si és necessari per a una eficaç realització de la feina. 
Si aquestes instruccions o ordres fossen comunicades per escrit tindran caràcter d'obligatori compliment. 

Els treballs s'executaran amb estricta subjecció a les presents clàusules i d'acord amb les instruccions que per 
escrit siguen donades pel personal municipal encarregat, sotmetent-se el contractista a les facultats 
d'interpretació, modificació i resolució del contracte que la legislació vigent confereix a l'administració 
contractant. 

Si s'advertira que els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, es farà constar així i es donaran 
al contractista les instruccions precises perquè esmene els defectes observats, podent rebutjar els mateixos si 
existeixen vicis o defectes imputables al contractista, quedant exempta l'administració de l'obligació del 
pagament o tenint dret, si escau, a la recuperació del preu satisfet. A més, si es consideren reiterades estes 
faltes d’atenció o qualitat e el servei s’iniciarà un tràmit de rescissió contractual segons la legislació vigent. 

L’empresa adjudicatària serà en tot cas responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que 
desenvolupe, així com de les conseqüències que es dedueixen per a l'administració o per a tercers de les 
omissions, errors o mètodes inadequats en l'execució. 

L'empresa ha de lliurar els currículums, calendaris i programes de treball del seu diferent personal. En el cas 
de modificacions a la plantilla haurà de lliurar, prèviament a la seua incorporació, el currículum per a la seua 
aprovació per l'administració abans de la seua incorporació. Es considerarà en tot moment, el calendari laboral 
que estipule la Generalitat Valenciana per a aquells treballs que ocupen dies festius i que deurà de complir les 
disposicions laborals vigents de descansos de personal obligatoris. 

L’empresa no disposarà d’espais cedits per l’administració per a l’ús del servei, malgrat que podrà en funció de 
la necessitat logística en determinats moments d’ocupar l’espai per a desenvolupar correctament l’objecte 
d’aquest plec.   

L'administració podrà dictar instruccions concretes per solucionar problemes puntuals, al marge del programa 
de treball. De la mateixa manera, si cal, podrà reestructurar el servei a fi d'obtenir un major rendiment i qualitat. 

 

 

 

 



7.- PROTECCIÓ DE DADES I DEL MATERIAL GESTIONAT I ELABORAT 

L'empresa adjudicatària serà responsable del bon ús del material que gestione, elabore i custodie, havent de 
fer, a càrrec seu, els controls necessaris per al compliment de la legislació vigent en aquest aspecte. Es farà un 
acta inventari a l’inici del contracte signada per les dues parts, en la que conste tot el material existeix a les 
distintes plataformes i del qual es farà càrrec l’empresa adjudicatària. 

L’autoria del material generat en els distints serveis passarà a ser propietat de l’administració i romandrà 
conforme a la llei vigent de propietat intel·lectual de les administracions autonòmiques i les de l’estat espanyol. 

Per part del personal de l’empresa adjudicatària es vigilarà l'estricte compliment per part dels usuaris, de les 
normes d'ús intern i de la normativa reguladora que dispose l'Ajuntament de Xàtiva, en matèria de difusió i 
divulgació de la informació. 

L'empresa adjudicatària complirà igualment totes les disposicions recollides en les normes d'ús de l'esmentat 
reglament i normativa, així com qualsevol altra instrucció dictada per l'administració tendent a millorar la qualitat 
del servei. 

Per a la reproducció de qualsevol tipus d’element audiovisual, gràfic o literari, els drets del qual no pertanyen a 
l’empresa adjudicatària, és necessària l’autorització del propi autor per a la divulgació del material. L’Ajuntament 
no assumirà el pagament de drets d’autor, ni les penalitzacions que corresponguen com a conseqüència de 
l’activitat de l’empresa adjudicatària. 

L'adjudicatari està obligat a guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguen públics o notoris 
i que estiguen relacionats a fi del contracte, dels quals haja tingut coneixement en ocasió del contracte. 
L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupen. A l'efecte de la 
citada Llei, el contractista tindrà la consideració de "encarregat del tractament” i se sotmetrà a cada moment a 
les instruccions de l'Ajuntament en matèria de mesures de seguretat. A aquest efecte, l'adjudicatari també deurà: 

 Mantindre la confidencialitat de les dades de caràcter personal al fet que tinga accés o haja 
elaborat per raó de l'execució del contracte i, a aquest efecte, adoptarà les mesures de tipus 
tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la seguretat i evitar l'alteració, pèrdua, tractament 
o accés no autoritzat, en atenció a l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscos al fet que estiguen exposades. 

 Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a aquest 
efecte li remeta l'Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de 
cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establides en aquest plec. 
Aquesta obligació continuarà vigent una vegada el contracte s'haja extingit, per finalització del 
seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establida en 
aquest plec. 

 Retornar a l'Ajuntament, en tots els casos d'extinció contractual, les dades de caràcter personal, 
així com qualsevol suport o document en què conste alguna dada objecte del tractament. 

 Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació 
elaborada per raó de l'execució del contracte i aquesta documentació no podrà ser reproduïda, 
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establides en aquest plec, 
fins i tot una vegada extingit el contracte. 

 

 



8.- PREU DE LA LICITACIÓ 

El preu de licitació per al SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ ONLINE PER A L’OFICINA 
DE TURISME DE XÀTIVA s’estipula en 94,980,00 euros (més IVA). 

El repartiment de la licitació es realitzarà per períodes anuals des de la data de signatura del contracte fins als 
tres anys de la següent forma: 

Primer any ..... 31.660,00 euros. 

Segon any ..... 31.660,00 euros. 

Tercer any ..... 31.660,00 euros. 

El repartiment de la licitació es realitzarà per les següents quanties anuals: 

 

Allotjament web, implementació de certificat SSL i manteniment tècnic i de continguts....10.560,00 € 

 Allotjament web (Espai en disc dur i en base de dades de transferència il·limitada) 

 Manteniment del servidor, còpies de seguretat diàries, assistència tècnica, 
manteniment Wordpress i resolució d'incidències 

 Tasques d'optimització i posicionament estratègic (SEO) 

 Integració del certificat SSL i reajustament de rutes en el lloc web per a usar 
protocol https:// 

 Adquisició de certificat SSL (Anual) 

 Seguiment d'actualitat cultural i turística de la ciutat i publicació d'un mínim de 2 
notícies mensuals en la secció d'actualitat en Valencià i Castellà 

 Actualització d'horaris de monuments, restaurants, allotjaments, guies turístics, 
locals SICTED i altres dades sol·licitades per l'oficina de turisme. 

 

Gestió de xarxes socials ..........................................................................................................18.000,00 € 

 Monitoratge diari de les xarxes socials 

 Creació i publicació diària en Twitter, cada 2 dies en Facebook i setmanal en la 
resta de xarxes. 

 Disseny estratègia de comunicació, assessorament i reunions de treballs 
mensuals amb tècnics de turisme. 

 

Manteniment tècnic i de continguts de l’APP Xàtiva Turismo.................................................3.100,00 € 

 Manteniment i seguiment d'incidències. 

 Informes trimestrals dels nombre de descàrregues, estadístiques de les APP i 
les xarxes socials. 

 Assistència tècnica en cas d'incidències en les actualitzacions dels sistemes IOS 
o Android. 

 Enviament de notificacions PUSH amb URL als usuaris de l'APP quan es 
publique en el portal web. 

 Elaboració de notes de premsa en relació amb dades obtingudes dels informes 
a petició de l’oficina de turisme 



 

9.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a l'adjudicació del concurs es tindran en compte i valoraran els següents factors: 

9.1 Criteris quantificables fixe automàticament. Puntuació màxima 70 punts. 

Per a la valoració de l'oferta econòmica s'aplicarà un criteri de baixa lineal estimada als quadres de preus, 
expressada en percentatge únic, a la qual s'atribuirà la puntuació màxima de 70 punts. 

Totes les ofertes serà classificades de millor a pitjor oferta. Obtingut l'ordre de prelació, s'assignarà 70 punts 
a la millor oferta econòmica. A les ofertes següents en l'ordre de prelació se'ls assignaran els punts que 
proporcionalment corresponguen per la seua diferència amb la millor oferta, d'acord amb la següent fór-
mula:  	

	
 

on: 
P     és la puntuació obtinguda. 
pm    és la puntuació màxima (70 punts). 
mo   és el valor quantitatiu de la millor oferta econòmica. 
oe    és el valor quantitatiu de l'oferta de la empresa que es valora. 

 

9.2  Altres criteris quantificables no econòmics. Puntuació màxima 10 punts. 

9.2.1. Capacitació del personal. Fins 10 punts. 

Serà objecte de puntuació la titulació acreditada del personal addicional a la mínima descrita en el 
apartat II.2.a i contarà individualment de la següent forma: 

 Idiomes:  1 punt per certificat igual o superior al nivell B.2 

 Cursos de formació especifica en aplicacions informàtiques i xarxes socials: 1 punt per cada 
100 hores o fracció. 

 Altres cursos relacionats en matèria de gestió turística: 1 punts per cada 100 hores o fracció. 

Els cursos acreditats estaran realitzats per organismes avalats per la Generalitat Valenciana, IVAP, Univer-
sitats i organismes oficials depenent de les administracions públiques.  

 

9.3. Criteris dels quals depèn d'un judici de valor. Puntuació màxima 20 punts. 

a) Qualitat tècnica. Estudis, memòries i organització. Fins 12 punts. 

Estudi de les característiques referents al turisme de la ciutat de Xàtiva: (7 punts). Es valorarà 
l’aportació de memòries, estadístiques, material gràfic significatiu, que complete la informació 
existent de la ciutat centrades en aquells aspectes que es consideren atractius per a la oferta 
turística. 

Pla de manteniment: (1 punt). Es valorarà la presentació detallada de la metodologia, dels mitjans 
disponibles i sistemes d'organització, planificació i execució dels treballs de manteniment dels 
diferents sistemes de comunicació i plataformes utilitzades. 



Estudi de noves aplicacions i nou programari: (3 punts).  Es valorarà l’estudi de les iniciatives utilit-
zades en altres ciutats i que podrien utilitzar-se a Xàtiva, tenint en conte les prestacions, meto-
dologia, programari (software), i sistema d’ assistència tècnica. 

Pla de seguretat i salut i pla de control de qualitat: (1 punt) 

 

b) Millores addicionals. Fins 4 punts. Es valorarà l’ampliació o nous mitjans i serveis sobre els  requerits 
en aquest plec. 

Per la utilització de diferents idiomes (excepte els indicats al punt 3: valencià, castellà, anglès, 
francès i alemany): (fins 3 punts) 

S’atorgarà un punt per la traducció dels continguts y les plataformes a altres idiomes. 

Disposar de mesures normalitzades de gestió mediambiental o segells de qualitat acreditats: (1 
punt) 

 

c) Clàusules socials. Fins 4 punts. 

Millores Socials d’Inserció (2 punts). Es valorarà fins un màxim de 2 punts aquelles empreses que para 
l’execució del contracte es comprometen a incorporar a la seua  plantilla, bé per a cobrir les necessitats 
de personal eventual que requereix el contracte, bé per a les noves contractacions que resulten neces-
sàries, el següent personal: 

Personal en situació i/o risc d’exclusió del mercat laboral (tal condició serà la que reporta de la 
regulació que a cada moment dicte la normativa aplicable relativa a: persones perceptores de ren-
des actives d’inserció, persones perceptores del salari social, joves menors de 25 anys sense en-
senyament secundari obligatori, dones víctimes de violència, persones immigrants o qualsevol altra 
que, en tot cas, estiga acreditada pels Serveis Municipals de Benestar Social). 

Persones amb discapacitat, d’acord amb el Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seua inclusió social. 

La forma de valoració serà la següent: s’atorgarà 2 punts a l’empresa que es comprometa a cobrir 
les necessitats temporals o permanents amb un major número percentual de personal amb aques-
tes característiques i la resta seran puntuades de forma directament proporcional. 

Mesures de estabilitat en l’ocupació (2 punts). Es valorarà fins un màxim de 2 punts les empreses que 
per l’execució d’aquest contracte es comprometen a integrar a la seua plantilla personal amb contractes 
indefinits, sempre quan el percentatge dels quals siga superior al 15% del total de la plantilla. 

La forma de valoració serà la següent: s’atorgarà 2 punts a l’empresa que es comprometa a integrar 
en la plantilla un major tant per cent de contractes indefinits i la resta seran puntuades de forma 
directament proporcional. 

 

 

La puntuació final (100 punts com a màxim) serà l’obtinguda sumant tots els apartats. 

 


