CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
Expedient número: C 01/2019

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS I
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES CAMPANYES DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ FETES DES D’AQUESTS MITJANS

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Pressupost base de licitació: 8.000,00 (IVA inclòs)
Valor estimat contractual: 19.835,25 € (IVA exclòs)
Finançament: Consell Comarcal del Baix Camp, Àrea de Turisme
Termini: Dotze mesos
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Clàusula 1. Objecte
Servei de dinamització de les xarxes socials i seguiment i avaluació de les campanyes de comunicació i promoció fetes des d’aquests mitjans.
Clàusula 2. Documentació
L’empresa adjudicatària tindrà l’obligació de presentar la següent documentació:
1. Memòria tècnica, amb totes les indicacions pertinents dels passos que es duran a
terme per assolir els objectius marcats: comunicar turísticament les Muntanyes de
la Costa Daurada a través de les xarxes socials, dur a terme accions de promoció
específiques, millorar el posicionament web, etc.
2. Proposta del número d’idiomes amb els que es realitzaran les entrades diàries a
cada xarxa social.
3. Proposta amb el número de fotografies pròpies que es publicaran cada setmana a
les xarxes socials.
4. Proposta de preu final, que ha d’incloure el total de les despeses. El preu també
inclou la cessió de drets de total explotació de la propietat intel·lectual i les fonts
dels elements elaborats per la empresa i objecte del contracte. Aquesta cessió no
ha de tenir cap tipus de limitació sobre l’explotació de la propietat intel·lectual, en
especial els drets de reproducció, distribució, etc. L’adjudicatari reconeix i accepta
que els drets d’autor es consideren satisfets en el preu en que s’adjudiqui.
L’encàrrec tindrà els següents punts:
a) Campanya de comunicació de les Muntanyes de la Costa Daurada a través de la web i
les xarxes socials
1. Dinamització dels comptes de Facebook, Twitter i Instagram i altres possibles xarxes socials de les Muntanyes de la Costa Daurada.
o Actualització mínima diària a Twitter, Facebook i Instagram
o Resposta a totes les interaccions dels usuaris
o Definició i creació de campanyes
a) Proposta de campanyes específiques per temporada
b) Disseny i maquetació d'una landing page per a les campanyes d'anuncis proposades
o Tota la informació a l’abast de l’usuari haurà d’estar, com a mínim, en català, castellà.
o Utilització regular (mínim dues a la setmana) de fotografies pròpies del territori Muntanyes de la Costa Daurada.
o Dues reunions mensuals de treball. Assistència presencial a les reunions que
se celebraran a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp.
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b) Posicionament web i anàlisi i tractament de dades per a la optimització de les accions
de comunicació
1. Accions "drive to Web" tendents a canalitzar el augment del trànsit al web www.muntanyescostadaurada.cat i a la millora del posicionament del web.
2. Ajustos necessaris per a la millora de resultats
3. Seguiment i anàlisi de les dades obtingudes
o Informes trimestrals sobre el trànsit d’usuaris per la web i les xarxes socials.
o Informe final, als 12 mesos d’haver començat el contracte.
Clàusula 3. Termini i Recepció
Comunicació del contractista
El contractista haurà de comunicar al departament de Turisme del Consell Comarcal del Baix
Camp la data prevista d’acabament, amb una antelació mínima de 48 hores.
Comunicació del departament de Turisme a l’òrgan de contractació
El departament de Turisme, en cas de conformitat amb aquesta comunicació, en donarà trasllat a l’òrgan de contractació.
Comunicació de l’òrgan de contractació de la data de l’acte de recepció
El representant de l’òrgan de contractació, fixarà la data de la recepció i citarà per escrit al
contractista.
Clàusula 4. Mesures de seguretat
Les empreses que es presenten a la licitació seran responsables del compliment de les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen.
En aquelles tasques de manteniment de risc (treballs en alçada, accessos complicats, no habituals, etc) l’empresa adjudicatària proporcionarà un recurs preventiu amb formació suficient,
que haurà d’estar present abans, durant i després de la tasca de risc, per garantir que es realitza amb les condicions de seguretat necessàries. L’empresa adjudicatària haurà d’assegurar el
compliment de la normativa vigent de prevenció de riscos per part dels seus treballadors.
Clàusula 5. Responsabilitats.
El contractista serà responsable dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin succeir o
produir-se per l’incompliment de les disposicions establertes.
Clàusula 6. Drets d’autor
Quan de la realització dels treballs objecte del contracte se'n derivin drets d'autor, l'adjudicatari cedeix gratuïtament i amb caràcter exclusiu al Consell Comarcal del Baix Camp, tots els
drets d'explotació sobre l'obra, sense límit de temps ni d'àmbit territorial. La signatura del corresponent contracte suposarà la formalització de l'esmentada cessió.
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