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1. Definició de l’objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis d’elaboració de les campanyes de promoció del
projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, l’edició dels materials publicitaris
i la seva difusió a través del pla de comunicació.
Aquest conjunt d’accions estableixen una estratègia de comunicació unificada i integradora que
reforça l’oferta turística cultural i patrimonial de la comarca, aprofita les sinergies de les marques
turístiques de la Ruta del Cister i la Costa Daurada i s’alinea amb les recomanacions de l’Agència
Catalana de Turisme definides al pla estratègic 2018-2022.
Per a la realització d’aquests serveis s’han establert mesures de contractació pública sostenible.
El contracte objecte d’aquests plecs s’emmarca dins de l’operació cofinançada pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, Eix prioritari 6, d’acord amb el contingut de la Resolució GAH/1214/2017,
de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
L'objectiu del projecte “Alt Camp: història i patrimoni, les arrels d’una terra”, promogut pel Consell
Comarcal de l’Alt Camp, és la restauració, la recuperació i la revalorització de part del seu patrimoni
històric i cultural per a l’ampliació de l’oferta turística de la comarca, fent-la més competitiva,
atractiva i de qualitat.
Les inversions en infraestructures es duran a terme a set (7) municipis de l'Alt Camp i una (1) entitat
municipal descentralitzada (EMD). Però, per simplificar la nomenclatura, als plecs parlarem de vuit
(8) municipis, entenent que en realitat Picamoixons és una EMD que pertany al municipi de Valls.









Picamoixons: rehabilitació de dues naus de l’edifici de Ca l’Orga - declarat BCIL - per a la
creació del centre d’interpretació de l’oli.
El Pla de Santa Maria: rehabilitació i Museïtzació de la Fàbrica Martí Llopart i Trench, per
tal d’explicar la conjunció de la vida rural i industrial del territori.
Vila-rodona: revalorització de l’entorn del Columbari Romà.
Alcover: adequació del raval del Carme i ampliació del sisè tram de l’itinerari del nucli antic.
Rodonyà: rehabilitació del celler i museïtzació del celler i d’una de les sales del castell,
mitjançant equipament audiovisual i multimèdia.
Puigpelat: revalorització de l’entorn del Pi i la senyalització de senders.
Vallmoll: darrera fase de rehabilitació del castell.
Figuerola del Camp: arranjament del camí que va a la Torre de la Mixarda i consolidació del
Pont del diable (son dues localitzacions diferents, separades per 1 Km de distància).

2. Descripció de la prestació
L'estratègia de comunicació ha de permetre millorar el posicionament de l’Alt Camp, a nivell
nacional i internacional, com a comarca que disposa d’un producte atractiu i potent en l’àmbit del
turisme cultural. A més, procurarà generar un impacte major entre els col·lectius menys informats:
els segments de població de més edat (75 anys o més), i de menys (entre els 15 i els 24).
Addicionalment es donarà a conèixer als ciutadans el suport de la Unió Europea mitjançant la
concessió d’un ajut FEDER i s’explicarà l’impacte que té l’operació subvencionada sobre els
municipis i la comarca. Totes les accions que es duguin a terme hauran de complir el "Manual
pràctic d'informació i comunicació de les operacions cofinançades per Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa FEDER de Catalunya 2014-2020".
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Les comunicacions i les creativitats seran redactades en català i, en algun cas, s’haurà de garantir
la seva traducció de qualitat en castellà, anglès i francès, d’acord amb les especificacions de cada
peça que es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques.
Els continguts, abans de ser difosos, hauran de tenir el vist i plau de la persona responsable del
servei de turisme del Consell Comarcal de l'Alt Camp o, en el seu defecte, del tècnic/a del servei.
Les accions específiques a desenvolupar inclouen la gestió integral del projecte per a garantir la
coherència gràfica i de continguts de totes les peces.
(A) CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL PROJECTE
 Publicitat:
◦ Assessorament estratègic de mitjans: planificació, negociació, compra, gestió i inserció
de publicitat o articles redaccionals en mitjans de comunicació on i offline.
◦ Conceptualització, disseny i realització de les diferents creativitats publicitàries en els
formats requerits (vídeo, ràdio, premsa, internet, xarxes socials i materials en paper),
incloent la redacció, edició i correcció ortotipogràfica, ortogràfica i d’estil.
 Esdeveniments i relacions públiques: per a fomentar sinergies entre la cultura, la història,
el patrimoni i el turisme de l'Alt Camp.
(B) EDICIÓ DE MATERIALS

Impressió en paper dels materials publicitaris: tríptics de cada actuació, guia promocional de la
comarca, mapa comarcal i plaques informatives als espais d'actuació.
(C) PLA DE COMUNICACIÓ
Elaboració i contractació d'articles monogràfics sobre el projecte en premsa privada i comarcal.

(A) CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL PROJECTE

A.1 Assessorament estratègic de mitjans
L'empresa contractista realitzarà els següents serveis:









Estratègia de mitjans: anàlisi previ del públic objectiu i dels mitjans de comunicació.
Pla de mitjans: elaborar un pla de mitjans on es detallin els mitjans, suports, formats i
calendaris que responguin a l’estratègia plantejada i justificant la selecció de suports amb
les dades quantitatives (audiències, impactes, rendibilitat, afinitat,...) i qualitatives (qualitat
del suport espais preferents, horaris d’emissió, contingut o rellevància dels suports, ...).
Servei de negociació i intermediació en la contractació d’espais publicitaris: l’empresa
contractista pactarà les millors negociacions (descomptes o preus) amb els diferents grups
mediàtics, exclusivistes, mitjans i suports susceptibles de ser emprats.
Servei de compra i inserció de publicitat als mitjans de comunicació on i offline: gestionar
la compra, enviament i seguiment de les diferents aparicions.
Preparació de, com a mínim tres (3) rodes de premsa: gestió de les invitacions als mitjans
de comunicació seleccionats i atenció als periodistes que assisteixin a les rodes de premsa.
Servei d'enviament de les notes de premsa i els comunicats de premsa detallats al punt
A.2 d’aquest plec.
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Vetllar per la bona reproducció de les insercions i de la informació emesa: seguiment
telefònic dels enviaments de continguts als destinataris, per a generar interès, facilitar
recursos extres i fer seguiment de les possibles publicacions, així com gestionar qualsevol
entrevista, reportatge, petició d’imatges, de material extra, etc. Si s’escau, es farà un anàlisi
dels mitjans que no han publicat la informació enviada, per avaluar-ne el motiu i cercar la
manera d’incloure’ls.
Clipping: elaboració d’un recull semestral, de totes les aparicions als mitjans de
comunicació referents al projecte i al turisme a la comarca, en un document recopilatori
que serà lliurat al Consell Comarcal de l'Alt Camp. Les insercions seran justificades
mitjançant l’aportació de suports físics, si es tracta de premsa; de mitjans certificats oficials
d’emissió de les diferents cadenes de ràdio o certificats de les impressions, en el cas de la
difusió online. El primer informe de l'any es lliurarà a principis de juny i inclourà les
actuacions des de l'1 de desembre fins al 31 de maig. El segon informe es lliurarà a principis
de desembre i inclourà les accions realitzades entre l'1 de juny i el 30 de novembre.
Mantenir i ampliar la base de dades de periodistes, mitjans de comunicació (generalistes
i especialitzats en turisme) i influencers, previ consentiment i d’acord amb la normativa
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Aquesta llista quedarà a disposició
del Consell Comarcal de l'Alt Camp i els ajuntaments durant el projecte i un cop acabat.
Informe de tancament de la campanya: es farà una valoració de resultats o de l’abast
aconseguit.

Els materials de promoció del projecte seran:
 articles, comunicats i notes de premsa
 un vídeo
 3 falques de ràdio
 continguts per a webs i xarxes socials
 esdeveniments i relacions públiques

A.2 Articles, comunicats i notes de premsa
A.2.1 Redacció de notes de premsa: com a mínim vint-i-quatre (24) notes de premsa, tres (3) per
cada municipi, donant informació sobre l'estat de les obres i els beneficis de les actuacions. La
primera s’emetrà amb una antelació de dotze(12) hores de l’inici de les obres i l’última abans de
dotze (12) hores a comptar des de la finalització de les obres.
A.2.2 Redacció de comunicats de premsa: quan hi hagi alguna informació extraordinària rellevant.
A.2.3 Redacció d’articles per a revistes on i offline: incloent entrevistes, monogràfics, propostes
turístiques,... que, com a mínim, seran vint-i-quatre (24) peces. Es redactaran tres (3) articles per a
cada actuació: el primer a l'inici de les obres, el segon durant l'execució de les obres i el tercer un
cop finalitzades. Els articles hauran de ser enviats als mitjans abans de dos (2) dies naturals, a
comptar des de l’inici o la finalització de les obres.
A.2.4 Redacció d'un monogràfic de 8 pàgines: resumint els punts d'interès turístic de l'Alt Camp.
Aquests continguts es difondran a través del butlletí turístic comarcal Infoturist (newsletter), les
revistes digitals i en paper dels ajuntaments (edicions impreses de gestió municipal) i d'altres
mitjans de comunicació de la zona o especialitzats en turisme.
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A.3 Vídeo: guió, gravació i realització
Creació d’un vídeo promocional de la comarca, donant protagonisme a les actuacions fetes amb
l'ajut del programa FEDER i promocionar els seus atractius turístics.




Duració del vídeo: 3-4 minuts. Relació d'aspecte: (16:9, 1:1 i 9:16) en HD.
Adaptació a les a xarxes socials: 3 versions diferents d'un minut (1').
Si hi ha locució, s'haurà de gravar en català i castellà i subtitular en anglès i francès.

A les actuacions l'aire lliure i quan hi hagi paisatges bonics, s’hauran de fer servir imatges gravades
amb drone, amb un mínim de dues (2) jornades de gravació aèria.
També s’ha d’incloure una filmació a intervals (time-lapse) a les actuacions on aquest efecte quedi
bé, un reportatge fotogràfic (amb els mateixos models, si n'hi ha, i escenaris de l’espot, per a
utilitzar-les a les gràfiques impreses) i alguna fotografia a mode de making-of.
L’empresa contractista proposarà el guió, l’storyboard i les localitzacions i gestionarà la producció
(gravació, il·luminació, locucions, permisos de gravació, etc.), la postproducció i l’edició de les peces
audiovisuals.
L'empresa contractista haurà de complir les condicions de l'apartat «Propietat i drets intel·lectuals»
que regeixen la utilització tant de les imatges com de les músiques i les veus emprades i haurà de
guardar als seus arxius les imatges en brut i a alta resolució de les gravacions que realitzi. Tots els
materials s’hauran de lliurar en obert en el seu format nadiu (Illustrator, InDesign, Premier, Affter
Effects, etc.) i en l’exportació final amb la resolució requerida, en un suport apte per ser arxivats al
Consell Comarcal de l'Alt Camp.
A.3.1 Contractació de publicitat: televisió



Inserció del vídeo de 3-4 minuts en una cadena de TV local o comarcal, amb un mínim de
30 visionats.

A.4 Ràdio: redacció i locució de falques
Conceptualització i locució de tres falques de ràdio de com a mínim 30 segons, que convidaran a
visitar la comarca: la primera explicarà el projecte en el seu conjunt i, en especial, les millores a
realitzar als municipis, la segona explicarà l'evolució de les obres i la tercera les posarà en valor en
relació als punts d'interès turístic de la comarca.
L'empresa contractista haurà de complir les condicions de l'apartat «Propietat i drets intel·lectuals»
que regeixen la utilització de les músiques i les veus emprades i haurà de guardar els arxius de so a
alta resolució de les locucions i adaptacions de la música que es realitzin. Tots els materials s’hauran
de lliurar en obert en el seu format nadiu (Audacity, Adobe Audition etc.) i en l’exportació final amb
la resolució requerida, en un suport apte per ser arxivats al Consell Comarcal de l'Alt Camp.
A.4.1 Contractació de publicitat: radio



Inserció de les tres (3) falques de ràdio amb un mínim de 100 emissions per falca (300 en
total), en una cadena de ràdio comarcal, en llengua catalana.



Inserció de la tercera falca de ràdio en una cadena de ràdio d'àmbit autonòmic i audiència
acumulada diària en dies laborables superior als 300.000 oients, en llengua catalana amb
un mínim de 200 emissions en antena i rotació de la falca a la web de la cadena de ràdio,
amb un mínim de 20.000 visionats.
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A.5 Internet: creació de continguts per a webs i xarxes socials
El redactat dels continguts online (web/newsletters/xarxes socials) s'ha de fer seguint les directrius
de SEO (search engine optimization) que acordem.

A.5.1 Continguts web i als butlletins electrònics (newsletters)

En total seran vint-i-quatre (24) peces, repartides en tres (3) peces per cada actuació, en tres
moments del temps: un al iniciar les obres, un altre durant l'execució de les obres i un cop acabades
les obres. Aquests continguts seran lliurats amb una antelació mínima de cinc (5) dies naturals.
Aquest continguts estaran pensats per aparèixer a la web del Consell Comarcal de l'Alt Camp i dels
municipis on hi ha actuacions del projecte FEDER i hauran d’estar enllestits abans de l’inici de les
obres i abans de la finalització de les obres.
Els continguts estaran maquetats en html i respectaran la normativa vigent sobre accessibilitat de
les pàgines web de l'administració pública per facilitar l’accés universal a totes les persones
independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic
d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions
ambientals, etc.).
Per que fa al disseny i la maquetació de les newsletters, es faran les proves necessàries de
visualització en diferents gestors de correu, atenent els criteris d'accessibilitat.

A.5.2 Continguts per a les xarxes socials

Per a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram, l'objectiu primordial serà la captació d'usuaris
i el foment de la participació i, per tant, sol·licitem la proposta i la coordinació d'accions concretes
de dinamització de xarxes. Per al canal de Youtube, demanem canviar la imatge de presentació i
publicar-hi els vídeos realitzats. Quadre de mínims:
Facebook
Mensual

Twitter

Instagram

4-5
posts 4-5
posts 4-5 fotos mensuals
mensuals
mensuals

* Està permesa la redifusió de missatges d'altres usuaris/pàgines que siguin d’interès per al
projecte.
L'empresa contractista elaborarà un informe mensual amb les noves propostes de dinamització i
farà un anàlisi i avaluació dels resultats obtinguts durant el mes anterior, a nivell de nombre de
missatges, viralització, seguidors, mencions, anàlisi de hashtags i interaccions.
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A.5.3 Disseny de banners, skycrapers i robapàgines

Hi haurà 8 creativitats, una per a cada un dels municipis on hi ha actuacions de rehabilitació, i cada
creativitat tindrà dues versions: una animada (gif animat) i una altra versió estàtica. En funció de
quins espais publicitaris fem servir, es farà l'adaptació en algunes d'aquestes mides:
300x300px

(banners)

1.200 x 670 px

(Twitter)

300 x 250 px

(banners)

1.200 x 1.200 px

(Facebook, Twitter)

336 x 280 px

(banners)

1.080 x 1.080 px

(Instagram, Twitter)

300 x 600 px

(anunci)

1.080 x 566 px

(Instagram)

320 x 50 px

(banners mòbil)

1.080 x 1.350 px

(Instagram)

320 x 100 px

(banners mòbil)

750 x 1.334 px

(per a Instagram stories)

728 x 90 px

(banners)

120 x 600 px

(skycrapers)

468 x 60 px

(banners)

160 x 600 px

(skycrapers)

970 x 90

(banners)

1000 x 500 px

(per a les webs dels
ajuntaments portada)

970 x 250 px

(banners)

300 x 250 px

(per a les webs dels
ajuntaments agenda)

500 x 314 px

(esdeveniments
de Facebook)

450 x 225 px

(per a les webs dels
ajuntaments noticies)

1.200 x 628 px

(per a Facebook
Ads i twitter card)

212 x 115 px
280 x 210 px
800 x 600 px

(per a la web d'Alcover)

Addicionalment, en acabar les obres, es farà un skycraper especial on es promocionaran tots els
municipis que han rebut ajudes FEDER, i es dissenyarà un robapàgines on estigui incrustat el vídeo
realitzat per l’empresa contractista. Aquest robapàgines anirà a la pàgina principal de la web del
Consell Comarcal de l'Alt Camp.
Per a cada versió, l’empresa contractista entregarà el fitxer optimitzat i l'arxiu original separat per
capes. Si es fan servir imatges vectorials, també voldrem l'arxiu en format vectorial.
Els continguts generats s'inclouran a la pàgina web del Consell Comarcal de l'Alt Camp, al butlletí
de turisme del Consell Comarcal de l'Alt Camp (Newsletter Infoturist) i a les web dels municipis
participants, així com les seves newsletters. També es difondran a través de les xarxes socials
vinculades.
A.5.4 Contractació de publicitat: Internet



L'empresa contractista presentarà un pla de difusió en webs de viatges i pàgines web
relacionades amb el turisme i que tinguin un mínim de 20.000 usuaris únics mensuals.



Després d’un anàlisi de paraules clau (keywords), l'empresa contractista estudiarà les
diferents opcions de segmentació i es contractarà un servei de publicitat contextual i
remarketing, com ara com a Google Ads o algun altre servei equivalent en impacte
mediàtic.



Addicionalment, es dissenyarà un pla d'inserció de publicitat a les xarxes socials (Facebook
Ads o serveis equivalents en impacte mediàtic), amb especial atenció a la geolocalització
a la zona de la Costa Daurada.
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Quadre de mínims:
Webs de viatges

Publicitat seleccionant keywords Publicitat a xarxes socials

25.000 impressions

1.000€ en publicitat

1.000€ en publicitat

Totes les accions online duran un codi de seguiment per a calcular el retorn de la inversió (ROI).
L’empresa contractista farà tests previs a la campanya per mesurar el CTR resultant i mantenir o
modificar les creativitats i la segmentació proposada (test A/B).

A.6 Esdeveniments i relacions públiques
En l'àmbit de les relacions públiques i els esdeveniments culturals, l’empresa contractista haurà de
proposar, organitzar i assumir les despeses derivades de les següents accions promocionals:






Organització de jornades de portes obertes de fons FEDER (com a mínim 8).
Organització de conferències (com a mínim 2).
Organització de famtrips, presstrips o blogtrips (com a mínim 3).
Promocions, concursos, esdeveniments socials a patrocinar o d'altres accions que
dinamitzin els municipis i les actuacions dutes a terme.
Col·laboració en fires turístiques (com a mínim 1).

A.6.1 Afiliació a les marques turístiques

L’empresa contractista tramitarà l’afiliació del territori de la comarca de l'Alt Camp a les marques
turístiques «Arts i Cultura», «Senderisme a Catalunya» i «Enoturisme a Catalunya», de l’Agència
Catalana de Turisme, durant els anys 2020 i 2021. L’empresa contractista assumirà les despeses
d'inscripció, gestionarà la utilització del distintiu i avaluarà com aprofitar l'acompanyament i suport
a la comercialització, formació i millora de la competitivitat informativa i intel·ligència de mercat
que ofereix l’Agència Catalana de Turisme.

(B) EDICIÓ DE MATERIALS
L’empresa contractista elaborarà dels esbossos, els plantejaments gràfics, el disseny, la producció i
el tancament de les peces gràfiques (lliurament en format final i en format obert), farà la redacció
de textos, la correcció ortogràfica i gramatical i les traduccions, així com les proves d'impressió i les
correccions que se’n derivin. Un cop validats els materials publicitaris s’imprimiran d’acord amb les
especificacions següents:
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B.1 Tríptics de cada actuació
A mesura que vagin acabant les obres, es farà el disseny i els continguts i es maquetarà i s’editarà
el material promocional del municipi, imprès en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) i que
incorpori de forma destacada les actuacions del projecte FEDER.
Aquests tríptics es distribuiran a través de les Oficines de Turisme de Catalunya a l’estranger, del
Patronat de Turisme de la Costa Daurada i de les oficines de turisme de Valls, Santes Creus i Nulles,
així com dels punts d'informació turística d'Alcover i El Pla de Santa Maria.
Les característiques del material imprès seran:







Vuit (8) tríptics diferents, un per cada municipi.
Tríptics 21x29,7 cm (A4 tancat).
Impressió en quadricromia (4+4 tintes).
Paper estucat mat de 125 g.
Paper reciclat amb un mínim de 90% de fibres reciclades.
Impressió de 5.000 unitats per municipi, és a dir que, en total, seran 40.000 unitats.

L'empresa contractista farà entrega del material imprès, l'adaptació html per incloure-la a les webs
dels municipis i del Consell Comarcal de l'Alt Camp, la versió com a arxiu .pdf imprimible amb
impressores domèstiques (en fulls de mida A4 amb un cos de lletra llegible), els arxius originals
vectorials i/o separats per capes i les imatges originals.

B.2 Guia promocional de la comarca
Conceptualització, textos, disseny, maquetació i impressió d'una guia promocional de la comarca,
editada en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès), que inclourà tota la informació turística de
l'Alt Camp i destacarà les actuacions del projecte. Es farà un text explicant la història dels edificis i
els llocs on s’actua, indicant la importància que té cada lloc per al poble on s’emplaça i per la
comarca.
Les característiques del material imprès seran:







16 pàgines, mida A4, sense portades.
Impressió en quadricromia (4+4 tintes).
Paper estucat mat de 135 g, no reciclat, fabricat amb un mínim de 50% de fibres provinents
d’explotacions forestals sostenibles. Grau de blancor entre 90 i 105, blanquejat sense fer
servir clor elemental (ECF).
Acabat grapat.
Impressió de 15.000 unitats de la guia.

L'empresa contractista lliurarà del material imprès, una adaptació html per incloure com a
contingut web per a la pàgina del Consell Comarcal de l'Alt Camp, un arxiu .pdf imprimible amb
impressores domèstiques (en fulls de mida A4 amb un cos de lletra llegible) i també ens lliurarà els
arxius originals vectorials i/o separats per capes i les imatges originals.
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B.3 Mapa comarcal
Conceptualització, textos, disseny, maquetació i impressió d'un mapa comarcal, amb la informació
dels pictogrames a destacar, fotografies i informació turística, editat en 4 idiomes (català, castellà,
anglès i francès).
Característiques de la impressió:







Mida A3.
Impressió del full a dues cares i a tot color (quadricromia, 4+4 tintes).
Paper estucat mat de 135 g.
Paper reciclat amb un mínim de 90% de fibres reciclades.
Acabat en blocs encolats de 50 fulls, emprant cola amb base aquosa.
Impressió de 20.000 unitats del mapa.

L'empresa contractista lliurarà el material imprès, l'adaptació del mapa en un arxiu .pdf imprimible
amb impressores domèstiques (en fulls de mida A4 amb un cos de lletra llegible), això com els
arxius originals vectorials i / o separats per capes i les imatges originals.

B.4 Placa amb codi QR o etiqueta NFC als 9 espais rehabilitats.
Disseny, fabricació i col·locació d’una placa informativa per a cada un dels 9 espais rehabilitats, que
inclourà un codi QR i/o una etiqueta NFC que enllaci amb la pàgina web de turisme de l'Alt Camp
o permeti la descàrrega d'informació útil. La placa utilitzarà productes monomaterials, per facilitarne el reciclatge posterior, i també protecció o vernís antivandàlic.

(C) PLA DE COMUNICACIÓ

C.1 Monogràfics a premsa local


L’empresa contractista aconseguirà la publicació de tres (3) articles monogràfics en dos (2)
diaris offline d'abast local o comarcal en llengua catalana, en tres moments diferents del
temps: un abans de començar les obres, un durant les actuacions i, un cop acabades les
obres, un monogràfic de resum de les millores assolides. Per monogràfics entenem articles
que versin en exclusiva sobre les actuacions del projecte, ja sigui en format redaccional o
en format entrevista o similar.

C.2 Monogràfics a premsa autonòmica
Amb l’objectiu de promocionar la comarca com a zona d'interès turístic, l’empresa contractista
haurà de garantir:


La publicació del monogràfic de 8 pàgines que resumeix els punts d'interès turístic de l'Alt
Camp en un diari offline d'àmbit autonòmic, en llengua catalana, que tingui una audiència
mensual de més de 40.000 lectors.



La contractació de publicitat a revistes turístiques o guies d'oci d'àmbit autonòmic,
offline, en llengua catalana, que tinguin una audiència mensual de més de 40.000 lectors.
Demanem un mínim de 6 insercions d'una pàgina sencera, que inclogui la difusió del
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contingut a través de les seves webs i xarxes socials vinculades.

3. Equip
4.1 L’empresa contractista haurà de disposar d’un equip de treball format com a mínim per tres (3)
persones amb els perfils professionals següents:
1) Redacció de textos:





Funció: redactar els textos i fer els guions del vídeo i de les locucions de ràdio.
Titulació: la persona que haurà d’estar en possessió d'alguna de les següents
titulacions universitàries, màsters o postgraus: periodisme, ciències de la
informació, filologia catalana, publicitat i relacions públiques, màrqueting digital,
comunicació audiovisual o titulació equivalent.
Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol
acadèmic.

2) Disseny gràfic




Funció: fer el disseny gràfic de totes les creativitats.
Titulació: la persona que haurà d’estar en possessió de la titulació universitària,
màster o postgrau en disseny gràfic o titulació equivalent.
Acreditació documental: Aportació de còpia degudament compulsada del títol
acadèmic.

3) Coordinació del projecte:




Funció: és la persona encarregada de la coordinació del projecte i de garantir la
coherència gràfica i redaccional de totes les peces publicitàries.
Experiència: haurà de tenir una experiència no inferior a 3 anys desenvolupant
tasques de gestió d'equips de creativitat publicitària en l'àmbit del turisme.
Acreditació documental: CV o expedient de vida laboral on s’indiqui la relació de
feines realitzades.

Durant l’execució del contracte, l’empresa contractista només podrà substituir les persones
adscrites a l’execució del contracte relacionades en la seva proposta per causes extraordinàries i de
de força major. En aquest cas, prèviament a la substitució, l’empresa contractista haurà de sol·licitar
l’autorització del Consell Comarcal de l'Alt Camp, comunicant a la persona responsable del
contracte les causes de la substitució i adjuntant el currículum professional de la persona
substituta. El Consell Comarcal de l'Alt Camp comprovarà, a part de la concurrència d’aquesta causa
extraordinària o de força major, que la persona substituta compleixi els requeriments de solvència
tècnica exigida i comprovarà que es tracti d’un perfil equivalent al de la persona substituïda.
4.2 Per altra banda, per la gravació de les imatges aèries, caldrà donar compliment als requisits que
estableix el Reial Decret 1036/2017 de 30 de desembre de 2017, que regula la utilització civil de les
aeronaus pilotades por control remot.
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4. Calendari i terminis
Els terminis concrets de cada peça publicitària, quan s’escau, estan fixats en aquest Plec de
Prescripcions Tècniques i depenen del calendari real d’execució de les obres de infraestructura.
Les diferents actuacions d’inversió en infraestructures tenen aquest calendari d'execució
(orientatiu):
2019

2020

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Puigpelat (centre d'interpretació Pedra Seca)
Picamoixons (Ca l'Orga – C. Interpretació oli)
El Pla de Sta Maria ( Fàbrica tèxtil)
El Pla de Sta Maria (Fàbrica tèxtil)
Figuerola (Torre d. Mixarda i Pont del diable)
Rodonyà (Castell de Rodonyà)
Rodonyà (museïtzació:producció del vi)
Vila-rodona (Columbari)
Vallmoll (Castell de Vallmoll)
Alcover (Nucli antic medieval
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