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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES APLICABLE AL CONTRACTE DE
SERVEIS DEL CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES RELATIU AL SERVEI DE
COMUNICACIÓ PER A LA DIFUSIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARTÍSTIC I
CULTURAL DE SITGES
Expedient 2020/CONT/04

1.- Antecedents
El Consorci del Patrimoni de Sitges (d’ara en endavant, CPS) utilitza com a marca
pública la denominació “Museus de Sitges”. És l’entitat administrativa encarregada de
gestionar els 5 museus de la població: Museu del Cau Ferrat; Museu de Maricel; Museu
Romàntic; Palau de Maricel i la Fundació Stämpfli, més dos espais complementaris (Can
Rocamora i els espais de reserves). Edificis als quals cal afegir Can Falç, una casa del
segle XVI propietat d’una saga marinera de la vila de Sitges. En total, al voltant de 12.000
m2 d’espai públic.
El CPS, encarregat de la gestió d’aquest conjunt, va ser creat el 23 de desembre de
1994, per acord de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges. És una entitat
consorcial pública de caràcter local i la unitat de gestió dels Museus de Sitges.
Ajuntament i Diputació són propietaris de diferents béns consorciats.
En conjunt, els Museus de Sitges estan íntegrament dedicats a l'art i plenament vinculats
a la història cultural del país, oferint l’oportunitat de fer un recorregut complet per la
història de l'art, des de l'art antic fins el món contemporani. Els Museus de Sitges
representen la meca del Modernisme de la darrera dècada del segle XIX gràcies a
Santiago Rusiñol, al Cau Ferrat i a les Festes Modernistes. A partir de la primera dècada
del segle XX, Sitges s’erigeix entre les més importants segones ciutats noucentistes, el
complex arquitectònic de Maricel representa l’ideari, l’estètica i els plantejaments del
Noucentisme, essent l’herència d’una època que va modernitzar i europeïtzar el país.
Les finalitats a aconseguir i els serveis a prestar pel CPS, segons l’article 6 dels Estatuts
vigents, són els següents:
a) La gestió dels Museus de Sitges (Museu Cau Ferrat, Museu Maricel i Museu
Romàntic) i de les col·leccions artístiques que tenen adscrites.
b) La gestió del Palau Maricel i dels béns culturals i artístics que conte.
c) La dotació del conjunt patrimonial de serveis i equipaments adequats, mitjançant
la gestió pròpia o l'establiment de convenis apropiats.
d) Les activitats de difusió de la historia i de la cultura artística en general.
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e) El foment, promoció i producció d'exposicions, recerques, publicacions i activitats
que contribueixin al millor coneixement i sensibilitat del públic envers l'art i el
patrimoni.
f) La recerca, documentació, conservació, restauració i difusió del patrimoni
material i immaterial de Sitges.
g) La promoció i potenciació de la coordinació entre les diferents institucions
patrimonials de Sitges (Museus, Arxiu, Biblioteca, etc.).
h) Qualsevol altra d'aquest àmbit que li pugui ser encomanada per les institucions
consorciades.
i) Totes les que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats
anteriors.
2.- Objecte del contracte
És objecte d’aquest plec definir les bases tècniques que han de servir per a la
contractació del servei de comunicació del CPS que ha de permetre la difusió del
patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges i el coneixement de l’art en general, que és
un dels objectes del CPS d’acord amb el punt 1.1.a dels Estatuts vigents. Cal donar a
conèixer, al públic en general i a l’acadèmic en particular, l’oferta d’activitats culturals
del CPS, per contribuir a augmentar l’aprofitament social dels museus que administra,
incrementant-ne l’ús presencial i virtual i la repercussió de les seves activitats a la
societat en el seu conjunt.
L’oferta que s’haurà de presentar consistirà en:
1. La definició i la implementació del “Pla estratègic de comunicació” del CPS.
2. La definició i la implementació del “Pla operatiu anual de comunicació” del CPS.
3. La creació de continguts per a la difusió de les activitats del CPS.
4. La difusió d’aquests productes mitjançant suports on line i off line.
5. El seguiment i avaluació del “Pla estratègic de comunicació” del CPS

3.- Descripció del servei a contractar
A continuació es fa la descripció del servei de comunicació objecte d’aquest plec de
bases tècniques.
a) La definició i la implementació del “Pla estratègic de comunicació” del CPS.
Consistirà en la conceptualització i disseny d’una estratègia global comunicativa per
al CPS, elaborat amb la implicació del conjunt del personal del propi CPS, en el marc
del Pla Estratègic General del CPS.
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b) La definició i la implementació del “Pla operatiu anual de comunicació” del
CPS.
Consistirà en la conceptualització i disseny del pla operatiu que cada any
desenvoluparà el “Pla estratègic de comunicació” aprovat pel CPS. Es concretarà
en el lliurament d’un document que presenti, per a cada any de vigència del
contracte, el “Pla operatiu anual de comunicació” d’acord amb el Pla de Treball anual
que aprova el CPS, així com el desplegament del mateix.
c) La creació de continguts per a la difusió de les activitats del CPS.
L’empresa contractada haurà d’elaborar serveis de difusió de les activitats i
exposicions temporals i permanents del CPS que les facin visibles per a la ciutadania
en general i als turistes interessats en l’art i el patrimoni cultural que visiten
Catalunya. Aquesta producció haurà de ser coherent amb la programació del “Pla
operatiu anual de comunicació”, però podrà incloure altres activitats no programades
que es considerin d’interès i necessàries per a l’estratègia comunicativa del CPS.
S’entén per elaboració dels productes les següents fases: conceptualització,
desenvolupament creatiu, confecció i producció.
d) La difusió d’aquests productes mitjançant suports on line i off line.
En coherència amb la programació del “Pla operatiu anual de comunicació”,
l’empresa contractada haurà de proveir el pla de mitjans per a la difusió de l’activitat
del CPS.
e) El seguiment i avaluació del “Pla estratègic de comunicació“ del CPS.
L’empresa contractada s’encarregarà de definir i implementar, en el marc del “Pla
estratègic de comunicació” aprovat pel CPS, un sistema de seguiment i avaluació
per a la millora continua del servei de comunicació i el control dels resultats obtinguts
en aplicació de l’estratègia comunicativa aprovada pel CPS.
4.- Prestació del servei
En aquest apartat es detallen els procediments i les formes de prestació dels serveis
específics en els quals es concreta l’objecte de la present contractació.
Criteris generals a aplicar en la prestació del servei:


L’empresa contractada, amb experiència demostrada en l’àmbit de la
comunicació, haurà d’actuar aportant valor afegit a la política comunicativa del
CPS. La seva funció serà anticipar-se i aconsellar les millors estratègies
comunicatives per a la difusió dels objectius i activitats del CPS.



L’empresa contractada proposarà al CPS les activitats que consideri adients per
a l’estratègia comunicativa del CPS, tant les programades com aquelles
sobrevingudes.
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L’equip designat com a responsable de la comunicació al CPS haurà d’aprovar
en cada cas les propostes presentades per l’empresa contractada i supervisarà
la posada en marxa i l’execució. En qualsevol moment podrà sol·licitar informació
i documentació dels treballs realitzats i planificats.



Correspondrà a l’equip designat com a responsable de la comunicació al CPS
aprovar prèviament el material objecte de difusió, i en concret, supervisarà
dossiers, notes o altres iniciatives que a nivell comunicatiu es posin en marxa.



L’empresa contractada designarà un interlocutor amb el CPS, que serà
l’encarregat de l’organització i distribució dels treballs encomanats i de la
supervisió del desenvolupament correcte de les funcions encomanades durant
el període de vigència del contracte.



L’empresa contractada, mitjançant reunions periòdiques, donarà comptes de les
actuacions realitzades en compliment del contracte. El CPS podrà adoptar les
decisions que consideri pertinents per al correcte desenvolupament del contracte
i l’acompliment dels objectius.

a) La definició i la implementació del “Pla estratègic de comunicació” del CPS.
El CPS necessita definir i desenvolupar un pla estratègic de comunicació que orienti
a la institució, doni coherència a la presència analògica i digital a més de planificar
la seva acció comunicativa en el curt, mig i llarg termini.
L’empresa contractada, entre d’altres, haurà de:


Establir contactes amb la direcció-gerència del CPS i l’equip tècnic per recollir el
màxim d’informació possible.



Recollir informació documental i digital de l’actuació del CPS.



Analitzar els documents interns.



Analitzar els canals de comunicació.



Detectar exemples de comunicació exitosa en l’àmbit del patrimoni històric,
artístic i cultural.

Es concretarà en el lliurament, dins el primer trimestre de vigència del contracte, d’un
document denominat “Pla estratègic de comunicació del CPS”, que haurà d’incloure,
com a mínim, els punts següents:


Missió, visió i objectius de l’estratègia institucional.



Estratègies i instruments de comunicació interna.



Proposta d’accions a impulsar.
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Posicionament de marca.



Propostes per incrementar l’impacte positiu de la marca en la ciutadania
(record de marca).



Definició dels tipus de públics objectiu.



Proposta d’accions a impulsar en base als diferents segments de públics
(engagement i fidelització).



Diagnosi i propostes de millora dels canals de comunicació, dels continguts i
dels formats dels productes de comunicació del CPS.



Disseny i proposta de funcionament del sistema de seguiment i avaluació del
“Pla Estratègic de Comunicació” del CPS.

El “Pla estratègic de comunicació” presentat per l’empresa contractada ha d’incloure
els següents elements en la seva redacció:


La coherència amb el Pla Estratègic General del CPS.



La planificació estratègica a 4 anys vista, amb una concreció per als 2 primers
anys i amb la previsió d’una revisió per a 2 anys més si es prorroga el
contracte.



La diagnosi de la situació de sortida del CPS en matèria de comunicació.



La governança i el lideratge de la dimensió digital dels museus.



La interrelació entre els públics objectius i els continguts específics.



Extreure el major rendiment possible a les col·leccions dels Museus de Sitges
i al patrimoni històric, cultural i artístic del CPS.



Desenvolupar continguts innovadors, divertits, creatius i tecnològics.

L’empresa contractada haurà de concertar amb la direcció-gerència, i/o amb l’equip
que aquesta designi, les reunions de treball necessàries per elaborar el document
del “Pla estratègic de comunicació”. Totes les presencials es faran a les
dependències del CPS. També es podrà treballar amb mitjans telemàtics.
L’empresa contractada haurà de presentar a la direcció-gerència, i/o a l’equip que
aquesta designi:


Una primera versió del “Pla estratègic de comunicació” (V1) que serà
revisada i contrastada de forma presencial a les dependències del CPS. La
V1 haurà d’incorporar les observacions i/o comentaris rebuts i necessitarà la
validació del CPS per continuar la redacció fins la versió final. També es
podrà treballar amb mitjans telemàtics.
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La versió final (VF) del “Pla estratègic de comunicació”, que s’haurà elaborat
a partir del document validat com a V1, serà revisada i contrastada de forma
presencial a les dependències del CPS. També es podrà treballar amb
mitjans telemàtics.

La VF del “Pla estratègic de comunicació” del CPS ha d’estar validada per la direcciógerència dins del primer trimestre de vigència del contracte i serà aprovada per
decret de la direcció-gerència.
Durant la vigència del contracte, l’empresa contractada aplicarà el sistema de
seguiment i avaluació proposat en el document lliurat. En col·laboració amb la
direcció-gerència i l’equip del CPS designat farà el seguiment de l’execució del pla
estratègic i dels plans operatius anuals segons la descripció que es detalla en
l’apartat 4. e) d’aquest plec de prescripcions tècniques.
b) La definició i la implementació del “Pla operatiu anual de comunicació” del
CPS.
El CPS necessita definir i desenvolupar anualment l’estratègia comunicativa
aprovada en el seu “Pla estratègic de comunicació”. Es demana a l’empresa
contractada una pla inicial per a cada any, que podrà ser ajustat temporalment
d’acord amb les indicacions de l’equip responsable del CPS, sense perjudici dels
interessos de l’adjudicatari, en funció de l’oferta d’exposicions i activitats dels
museus.
L’empresa contractada, entre d’altres, haurà de:


Alinear la proposta amb
o

Els objectius del “Pla estratègic de comunicació”

o

El Pla de Treball del CPS aprovat pel Consell General per a l’any en
curs.



Proposar els tipus de campanya més adients per a cada objectiu i públic.



Proposar el tipus de campanya més adients per a cada exposició i activitat
programada.



Justificar l’estratègia de mitjans exposada i el repartiment pressupostari per
assolir els objectius marcats.



Informar de la cobertura estimada amb els mitjans proposats.



Donar suport a l’equip tècnic responsable del CPS per aplicar correctament
la metodologia comunicativa de les activitats programades i els continguts
dissenyats en el pla anual.
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Per a cada any de vigència del contracte, l’empresa contractada lliurarà un document
amb un índex que haurà d’incloure, com a mínim, els punts següents:


Planificació anual dels continguts.



Creació i gestió dels continguts.



Difusió dels continguts.



Relació amb els mitjans de comunicació.



Pla anual de comunicació interna.



Formació en matèria de comunicació al personal del CPS (especialment, la
digital).

El “Pla operatiu anual de comunicació” s’haurà de presentar abans del 31 de
desembre de l’any anterior al de la seva implementació (31/12/n-1) i ha de ser validat,
per la direcció-gerència, no més tard del 31 de gener de l’any d’aplicació del pla
(31/01/n).
Per a cada pla operatiu anual, sempre de comú acord amb l’equip designat pel CPS,
es desplegaran les activitats programades amb l’elaboració i difusió dels continguts
dissenyats per acomplir amb els objectius perseguits. S’entén que caldrà explicitar
la metodologia utilitzada i donar suport al equips tècnics implicats del CPS.
L’empresa contractada presentarà el pla elaborat, el qual serà revisat i validat per la
direcció-gerència i/o l’equip que aquesta designi. La programació es desplegarà a 3
nivells: anual, mensual i setmanal.
Durant la programació anual, l’empresa contractada desplegarà l’execució dels
productes de difusió de les activitats acordades amb el CPS. Per a cada activitat hi
haurà un pla de difusió i es farà el seguiment setmanal de la seva execució.
La proposta anual inclourà les accions programades en l’àmbit de la comunicació
interna del CPS. Acordant també amb l’equip responsable del CPS el contingut i el
calendari d’execució de les actuacions durant l’any en curs.
De forma anàloga, la proposta de formació a impartir anualment al personal del CPS
haurà de ser revisada i validada per la direcció-gerència i/o l’equip que aquesta
designi. Un cop validada es pactarà, a l’inici de cada pla operatiu anual, el calendari
de realització del curs. L’adjudicatari haurà d’oferir un mínim de 16 hores anuals de
formació per al personal del CPS per tal pugui col·laborar eficaçment en els
processos de comunicació i interacció amb el públic usuari dels serveis del CPS.
Les reunions de treball presencials es faran a les dependències del CPS, també es
podrà treballar per mitjans telemàtics. L’empresa contractada designarà un
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interlocutor amb el CPS que serà el responsable de la coordinació del projecte durant
el període de vigència del contracte.
c) La creació de continguts per a la difusió de les activitats del CPS.
Aquest servei consisteix en l’elaboració dels continguts necessaris per desplegar el
“Pla Operatiu anual” i difondre les activats segons l’estratègia comunicativa del CPS.
S’entén per elaboració dels productes les següents fases: conceptualització,
desenvolupament creatiu, confecció i producció.
Segons l’apartat 4. a) del present plec de prescripcions tècniques, es demana a
l’empresa contractada propostes de millora dels continguts i formats dels productes
de comunicació del CPS.
Totes les propostes de continguts es lliuraran obligatòriament al CPS, com a mínim,
en quatre (4) idiomes: català, castellà, anglès i francès. La redacció en els diferents
idiomes ha de respectar les normes escrites i la construcció adient de les frases
segons cada llengua.
En aquest sentit, la concreció dels productes que ve a continuació només pot ser
considerada a títol orientatiu i condicionada al “Pla estratègic de comunicació” del
CPS. Ens referim, entre d’altes, a:
Recerca d’informació i actualització permanent.Consisteix en posar a disposició del CPS un equip amb coneixement i experiència
en la creació i gestió de continguts que estigui a la recerca continuada del material
informatiu que puguin donar la major rellevància possible a la difusió del patrimoni
històric, artístic i cultural de Sitges.
Textos escrits.Consisteix en elaborar i/o actualitzar (entre d’altres, al web i a l’App dels Museus de
Sitges) els textos descriptius de les activitats que s’hagin programat en el “Pla
operatiu anual de comunicació”, així com qualsevol altre contingut no programat i
que sigui considerat d’interès per a la seva difusió. També caldrà complementar els
textos escrits amb documents adjunts, links i/o material audiovisual, si s’escau.
S’inclou en aquesta tipologia l’elaboració de fulletons amb la descripció de les
activitats i els continguts dels Museus de Sitges.
Peces audiovisuals.Consisteix en l’elaboració i edició d’informació en format visual. Es vol explicar
l’activitat cultural en forma de vídeos curts i/o reportatges per resumir la informació i
permetre compartir-la de forma que arribi més fàcilment al públic.
Les gravacions es farien en actes organitzats pel CPS com exposicions, jornades,
xerrades, projectes a explicar, taules rodones, entre d’altres.
També es poden utilitzar per difusió en streaming a través del web dels Museus de
Sitges.
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Fotografies.Consisteix en fotografies de context que ajudin a il·lustrar un contingut determinat o
fotografies d’actualitat referents a algun acte, activitat o esdeveniment relacionat
amb el CPS.
Gràfics i imatges il·lustratives.Consisteix en gràfics i/o imatges adaptades a les necessitats de cada contingut
elaborat, poden ser també infografies, gifs animats o altres formats que siguin
tendència en la comunicació digital.
Notes de premsa.Elaboració de documents sintètics sobre informació de l’activitat del CPS per a ser
lliurada als mitjans de comunicació. Pot incloure l’elaboració de dossiers que amplien
la informació.
d) La difusió d’aquests productes mitjançant suports on line i off line.
Consisteix en proposar i gestionar la difusió de l’activitat del CPS en els suports de
comunicació més habituals, com són:
 Premsa i mitjans gràfics.
 Radio i televisió.
 Mitjans digitals, cercadors i xarxes socials.
 Llistes de distribució (mailings).
 Altres que es consideri rellevants.
El cost de les despeses ocasionades per a l’acompliment del pla de mitjans proposat
no forma part del preu del contracte de prestació del servei de comunicació del CPS.
L’empresa contractada proposarà el pla de mitjans justificat segons l’estratègia
comunicativa aprovada amb el CPS. S’encarregarà de la gestió completa amb els
mitjans (reserva d’espais, lliurament d’originals o còpies d’emissió, ofertes en el seu
cas, ets), amb el compromís de revertir al CPS els descomptes sobre tarifa i
condicions avantatjoses obtingudes amb els diferents mitjans.
Tenint sempre en compte que l’aprovació del “Pla estratègic de comunicació”
marcarà el desplegament del pla de mitjans, a continuació es fa una proposta per
orientar sobre la tipologia de serveis que es demanen desenvolupar en el marc
d’aquest contracte.
Premsa i mitjans gràfics.En funció del “Pla Estratègic de comunicació” es demana una planificació tàctica en
la reserva i contractació dels espais publicitaris, així com el seguiment de l’emissió i
difusió de les campanyes i la mesura de resultats. Contempla la proposta i gestió de
la publicitat permanent i periòdica dels Museus de Sitges als mitjans generals i
especialitzats, així com la de campanyes i/o notícies (exposicions, jornades, entre
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altres) específiques o d’especial interès. Serà portada a terme d’acord amb les
disposicions pressupostàries del CPS i, sempre, sota la seva autorització i criteri.
Es valorarà especialment la selecció dels mitjans locals i comarcals, els dedicats a
la cultura, el lleure i el turisme. Els formats poden ser notícies, reportatges i
entrevistes, entre d’altres.
Radio i televisió.
En funció del “Pla Estratègic de comunicació” es demana una planificació dels canals
de TV i emissores de ràdio a les quals es proposa la presencia del CPS per a la
difusió de les seves activitats. Caldrà acordar l’àmbit territorial de les emissions, els
programes i els horaris.
Consistirà en la difusió dels continguts audiovisuals elaborats amb aquesta finalitat
per desenvolupar el “Pla Operatiu anual de comunicació”. L’empresa contractada
s’encarregarà de seleccionar els continguts elaborats, fer els contactes amb les TV
i ràdios i vetllar per l’èxit de les emissions segons els calendaris i horaris pactats.
Mitjans digitals, cercadors i xarxes socials.
En aplicació del “Pla Operatiu anual” i l’estratègia de comunicació del CPS,
l’empresa contractada s’encarregarà de publicar i difondre els actes i l’activitat del
CPS a les xarxes socials següents (utilitzant el perfil digital del CPS i comptant amb
la seva direcció i autorització):
o YouTube
o

Facebook

o

Twitter

o

Instagram

o Altres que es consideri d’interès
També haurà de tenir en compte qualsevol altre mitjà digital que apropi l’àmbit
d’actuació del CPS al públic en general i al públic especialitzat.
Llistes de distribució (mailings).
Enviament periòdic d’informació sobre l’activitat dels Museus de Sitges utilitzant, en
cada cas, els diferents formats proposats per a l’estratègia comunicativa del CPS i
les llistes de distribució que facin referència al perfil i/o públic relacionat amb
l’activitat a difondre.
Les llistes de distribució faran referència, per exemple, a mitjans de comunicació
generals i especialitzats i als contactes que es considerin més rellevants en l’àmbit
d’actuació del CPS.
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L’empresa contractada farà els enviaments de la informació amb els formats
acordats i validats per l’equip designat pel CPS com responsable de la comunicació.
La selecció, manteniment i actualització dels contactes de les llistes de distribució a
utilitzar es podrà fer tant a proposta de l’empresa contractada com del propi CPS.
e) El seguiment i avaluació del “Pla estratègic de comunicació” del CPS.
Durant la vigència del contracte, l’empresa contractada, en col·laboració amb la
Direcció-gerència i el personal del CPS, donarà suport al seguiment i l’avaluació del
“Pla estratègic i dels plans operatius anuals de comunicació” del CPS per tal de
revisar els resultats obtinguts i fer les adaptacions que siguin necessàries.
Els objectius de l’avaluació han de ser:
 Seguir l’acompliment dels objectius estratègics del pla de comunicació del
CPS.


Tenir informació i visió objectiva del que està passant.



Comparar resultats al llarg del temps.



Fixar objectius concrets de futur.



Controlar i fer seguiment de l’execució de les accions.



Millorar les accions en funció de les dades.



Avaluar els resultats i prendre decisions.

L’empresa contractada presentarà mensualment a la Direcció-gerència del CPS els
quadres resum d’indicadors i l’anàlisi quantitativa i qualitativa dels resultats obtinguts
en aplicació de l’estratègia comunicativa del CPS.
Segons l’apartat 4. a) d’aquest plec de prescripcions tècniques, l’empresa
contractada ha de definir el sistema de seguiment i avaluació que el CPS aplicarà
per a l’anàlisi de resultats del servei de comunicació. El sistema de seguiment i
avaluació serà l’aprovat, per decret de la Direcció-gerència, juntament amb la VF del
“Pla estratègic de comunicació”, segons el mencionat apartat 4. a) d’aquest plec.
El sistema de seguiment i avaluació presentat haurà de definir les variables que es
tindran en compte per elaborar els quadres resum d’indicadors relacionats amb els
objectius estratègics que s’hauran d’acomplir, així mateix haurà d’incorporar la
proposta de materials i instruments de suport que permetin la recollida de la
informació necessària per poder avaluar els resultats obtinguts amb les periodicitats
demanades pel CPS.
L’empresa contractada estarà obligada a recollir i tractar la informació, de cada
activitat programada i executada, que sigui necessària per elaborar els quadres
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resum d’indicadors i les anàlisis quantitatives i qualitatives corresponents a la
prestació del servei. Es demana:
 Recollir i tractar la informació necessària per elaborar els indicadors de
seguiment dels objectius estratègics del pla de comunicació, aprovats pel
CPS.


Elaborar un document amb els indicadors i les anàlisis dels resultats
obtinguts. Amb periodicitat mensual, trimestral i anual.



Fer propostes i incorporar les correccions necessàries per assolir els
objectius.

Propietat intel·lectual.El CPS és l’únic propietari dels treballs resultants de la prestació d’aquest servei,
dels quals podrà disposar lliurament. L’empresa contractada quedarà obligada a
guardar estricta confidencialitat de tota aquella informació que per motiu del servei
prestat arribi al seu coneixement, i d’aquella que en sigui dipositari.
5. Recursos humans i tècnics
L’empresa contractada haurà de disposar dels recursos humans i tècnics necessaris
per poder assumir el servei objecte del contracte els 365 dies de l’any, les 24 hores
del dia i amb disponibilitat per estar de forma presencial al municipi de Sitges si la
cobertura de la difusió de les activitats del CPS així ho requereixen, especialment si
són de caire urgent i/o sobrevingudes.
L’equip de treball de l’empresa contractada haurà de poder satisfer les necessitats
fixes del servei de comunicació del CPS i una dedicació variable en funció de les
necessitats no programables i de la producció dels diferents continguts.
A continuació hi ha una aproximació a les tasques que es demanaran a l’empresa
contractada en virtut de la prestació del servei de comunicació per a la difusió del
patrimoni històric, artístic i cultural de Sitges.


Elaboració dels documents de programació:
o Pla estratègic de comunicació del CPS (1 document).
o

Pla operatiu anual de comunicació del CPS (4 documents).



Reunions de revisió i validació de documents i continguts amb l’equip
responsable del CPS.



Publicació diària de continguts multimèdia.
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Cobertura d’actes i esdeveniments.



Difusió a xarxes socials de les activitats del CPS.



Gestió diària de mencions i interaccions a xarxes socials.



Creació i gestió de continguts.



Producció de continguts (directament o indirecta).



Difusió de continguts periòdics i/o no programats.



Cobertura, elaboració i publicació dels continguts de les activitats
organitzades pel CPS.



Elaboració de notes de premsa i convocatòria de premsa quan convingui



Recollida d’informació per al seguiment dels indicadors de resultats del Pla
estratègic de comunicació del CPS.

L’equip dedicat a la prestació del servei del present contracte haurà de tenir
coneixements i experiència professional solvent i amb un nombre suficient per
assumir les tasques encomanades (mínim 2).
Les titulacions universitàries que es valoraran són les corresponents a les branques
de comunicació, periodisme o similar.
L’empresa contractada haurà de demostrar experiència contrastada en projectes
similars de comunicació institucional, comunicació científica, gestió de xarxes socials
i monitorització de presència, tant digital com de mitjans tradicionals.
L’empresa contractada haurà de designar un equip multidisciplinari per a l’execució
del servei amb experiència professional i coneixements adequats demostrables,
especialment, en:


Foment de les relacions amb els mitjans de comunicació en general.



Aplicació de les tècniques de comunicació en gabinets de premsa o
departaments de comunicació externa relacionats amb la cultura i en
particular amb l’art.



Gestió de comunicació institucional.



Col·laboració en la gestió de xarxes socials.



Elaboració de plans de comunicació i gestió de crisis.



La creació de continguts per a la difusió d’activitats, especialment les
relatives al patrimoni cultural, històric, artístic i de l’art en genera



Ús d’eines de gestió i disseny de continguts web.
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Elaboració d’estratègies de relació amb els mitjans de comunicació nacionals
i estrangers.



Coneixement i ús dels idiomes anglès i francès.

6. Clàusula sobre seguretat de la informació
La seguretat de la informació ha d’haver-se pensat des del disseny del servei
d’informació i per tant es tracta d’un requeriment funcional que el contractista es troba
obligat a considerar, especialment si es fa ús de portals d’accés web o solucions al
núvol.
En tot cas, la contractista estarà obligada a implementar les mesures de seguretat
necessàries per donar compliment als requisits que s’estableixen a la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals,
a la seva Disposició addicional primera, sobre Mesures de seguretat a l’àmbit del sector
públic. Així cal seguir el que al respecte es diu al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,
pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració
Electrònica”, en la categoria que determini la Diputació i el que estableix el “Reglament
europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
(RGPD)”. Sobre aquest assumpte cal veure també el que es diu al PCAP, i el que es
pugui establir a les normatives sectorials al respecte.
De la mateixa manera l’empresa contractista vetllarà per l’acompliment de les
obligacions de confidencialitat i deure de secret del seu personal pel que fa a les dades
de caràcter personal (veure el PCAP), als sistemes d’informació i a qualsevol altre
informació o recurs corporatiu que hi puguin tenir accés en el decurs del present
contracte.
Si s’escau, tots els dispositius que intervinguin en l’execució d’aquest contracte hauran
d’estar configurats per a l’eliminació d’arxius de dades temporals, permetent eliminar els
residus del material confidencial que s’originen a l’hora de digitalitzar, imprimir, copiar i
enviar correu electrònic diàriament.
A petició del CPS, l’empresa contractista haurà d’efectuar una autoavaluació de
compliment.
7. Responsabilitat civil, seguretat i higiene
L’empresa adjudicatària serà responsable subsidiària de totes les accions del personal
que destini a la prestació del servei i de les seves conseqüències.
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Igualment, haurà de complir totes les normatives i recomanacions per a la seguretat i
higiene en el treball.
8. Control i seguiment de la prestació del servei
L’empresa contractada, mitjançant reunions periòdiques (presencials i/o telemàtiques) i
material documentat, donarà compte de les actuacions realitzades en compliment del
contracte.
8.1) Un cop cada tres mesos, el supervisor del servei per part de l’empresa i la persona
que el CPS designi faran una avaluació conjunta de la qualitat del servei,
Els avaluadors hauran de valorar els següents factors:



Informació lliurada per l’empresa al CPS.



Contingut dels informes mensuals de seguiment i avaluació.



Qualitat de la creació i gestió de continguts.



Incidències registrades durant el període.



Mesures correctives aplicades davant les incidències.

L’avaluació es considerarà satisfactòria si la mitja de les puntuacions de tots dos iguala
o supera els 8 punts sobre 10, i si no hi ha cap puntuació inferior a 5.
8.2) El CPS comunicarà puntualment a l’empresa contractista qualsevol deficiència que
es pugui observar, i totes aquestes incidències es consignaran per escrit, juntament amb
les accions que s’emprenguin per a corregir-les.
9) Durada del contracte
El contracte hauria de tenir una durada de (2) dos anys, prorrogables dos anys més
sense que la durada, inclosa la possible pròrroga, superi els (4) quatre anys.
10) Valoració del servei
D’acord amb el cost que aquests serveis han tingut per al CPS en els darrers anys,
l’estructura pressupostària s’ha elaborat en funció de la previsió del nombre d'hores
anuals, perfils i càrregues de feina.
El cost salarial s’ha fixat tenint en compte el conveni col·lectiu de treball del sector
d'empreses de publicitat aplicable a l'activitat objecte del contracte (codi de conveni
nº99004225011981, BOE nº35, de 10 de febrer de 2016) i la Resolució de 17 de juliol
de 2019, de la Direcció General de Treball, que publica la revisió i taula salarial per al
2019 del dit conveni col·lectiu estatal per a les empreses de publicitat.
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Per tot això el pressupost base de licitació estimat per aquest contracte és con segueix
a continuació:
Pressupost IVA exclòs (2 anys)

21 % IVA

70.950,00 €,

14.899,50 €

Sitges,
El director-gerent (e.f.)

