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Exp. 18/2017 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE COMUNICACIÓ EXTERNA DE LA FUNDACIÓ 

SMART MEDITERRANEAN CITY 

 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és la contractació dels serveis de comunicació externs de la 

Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, des d’ara FTSMC. 

La prestació d’aquest servei comptarà amb la supervisió del Director de la FTSMC o 

de la o les persones en les que ell delegui. 

 
2. DEFINICIÓ I ABAST DELS TREBALLS 

Els treballs a realitzar són els següents: 

 
 WEB 

Revisar, redactar i realitzar els continguts escrits i fotogràfics. Realitzar la coordinació 

amb l’equip de disseny i programació per a garantir la continua  millora dels continguts 

de la web, i l’actualització dels continguts dels diversos apartats de la web. Així com el 

seu manteniment. En el dia a dia, l’adjudicatari durà a terme una tasca de dinamització 

del web, amb l’objectiu de crear nous apartats i seccions innovadores i mantenir-lo 

constantment actualitzat. I la conceptualització i posada en marxa d’un apartat de 

documentació relacionada amb els objectius de la FTSMC, actualització a la web de 

llei protecció dades i el de portal transparència. 

 
 BUTLLETÍ DIGITAL 

Conceptualització, redacció, programació, enviament i monitorització d’aquests 

butlletins electrònics, compliment llei protecció dades. 

Actualització i ampliació de les bases de dades de contacte amb l’objectiu de seguir 

millorant i segmentant la base de contactes. 

 
 XARXES SOCIALS 

Creació de perfils a les xarxes socials així com la seva posterior gestió.  

Twitter.- Reactivació del perfil, amb el seu manteniment i gestió diaris, la captació de 

nous seguidors i l’estratègia de dinamització i seguiment. 

Altres xarxes socials.- Rellançament i dinamització d’altres xarxes, aconseguint que 

serveixin com a espai de comunicació amb ajuntaments, entitats i ciutadania.  
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 RELACIÓ AMB ELS MITJANS 

 

Redactar o revisar la redacció de notes de premsa i enviar-les dels projectes o activitats 

que la FTSMC realitzi i consideri convenient comunicar; elaborar clippings quan sigui 

necessari; donar suport en actes o convocatòries de premsa si es considera oportú, etc. 

 

Projectar una imatge positiva, mostrant-nos davant l’opinió pública, introduir-nos i 

mantenir-nos als canals de comunicació (tv, ràdio, premsa escrita, webs i xarxes socials 

especialitzades....). 

 
 RELACIÓ CIUTADANIA 

Planificació i execució d’accions d’impuls per potenciar la divulgació dels projectes i 

activitats de la FTSMC mitjançant el desenvolupament d’ eines i campanyes a la 

ciutadania. 

 
 PROJECTES I ACTIVITATS FTSMC 

 
Revisar, redactar i realitzar els continguts escrits, audiovisuals i fotogràfics de les 

activitats i projectes de la FSMC I en col·laboració. 

Desenvolupar el suport gràfic de les memòries anuals de la FTSMC. Redacció 

d’articles i argumentaris. Gestió dels arxius multimèdia. Suport tècnic en comunicació 

a les activitats on participi la FTSMC. Disseny i desenvolupament dels materials 

gràfics i audiovisuals necessaris per projectes i activitats de la FTSMC. Suport 

comunicatiu a jornades i congressos organitzats i on participi a FTSMC. 

 
3. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

L’empresa adjudicatària haurà de desenvolupar les seves activitats d’acord amb les 

especificacions establertes en aquest plec. La freqüència d’actuació es consensuarà 

en funció de les necessitats i l’activitat desenvolupada per la  FTSMC. 

 
L’adjudicatari haurà d’atendre en tot cas les activitats de comunicació que requereixi la 

FTSMC i estarà obligat a executar les actuacions que siguin necessàries en supòsits 

imprevisibles i d’urgència seguint els principis i les pautes d’actuació assenyalats en el 

contracte present. 
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Resten excloses d’aquest contracte el cost dels materials 

d’impressió a que es refereix  

 

el punt 2. 

 
 

4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI 

 

L’empresa assignarà una persona referent a la prestació del servei objecte d’aquest 

plec que haurà de tenir titulació universitària de diplomatura, preferentment en els 

àmbits del periodisme o relacions públiques i comunicació.  

 

Aquest persona haurà de tenir disponibilitat física i telemàtica durant la jornada laboral 

de la fundació smart. Així com disponibilitat en aquelles activitats que es facin a la 

tarda o fora de Tarragona. 

 

A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari vindrà obligat a especificar la 

persona/es concreta/es que executarà/n les prestacions i a acreditar la seva afiliació i 

situació d’alta a la Seguretat Social. Així mateix, qualsevol substitució o modificació 

relativa als professionals que presten els serveis haurà de comunicar-se prèviament a 

la FTSMC, informant de les persones que faran el servei i acreditant que la situació 

laboral dels treballadors s’ajusta a dret. 

L’adjudicatari es compromet a respectar les directrius que marqui la FTSMC. 

 
 

5. DURADA DEL CONTRACTE 

El contracte tindrà una durada de 12 mesos a partir de la data de signatura del mateix . 

Sempre i quan les parts no el denunciïn amb una antelació mínima de 1 mes anterior 

al seu venciment i en funció  de la disponibilitat pressupostària de la FTSMC. 

 
6. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

El preu màxim de la licitació es fixa en la quantitat de catorze mil euros (14.000,00€ IVA 
exclòs). 

La tramitació del pagament es farà contra la presentació de les corresponents factures 

mensuals i una memòria mensual per part de l’adjudicatari, un cop comprovades les 

dades pel gerent de la FTSMC. 
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7. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Puntuació màxima 50 punts, distribuïts d’acord amb els criteris següents: 

a) Per serveis similars efectuats en administracions públiques i/o empreses privades,  

fins un màxim de 20 punts. 

b) Disminució sobre el preu de licitació, fins un màxim de 20 punts. 

c) L’estructura tècnica i la capacitació dels recursos humans de que es disposen, fins 

un màxim de 10 punts. 

 

 
8. PRESENTACIÓ DE LES OFERTES I CRITERIS DE SOLVÈNCIA. 

 

 Les ofertes es presentaran mitjançant correu electrònic en un termini màxim de 

15 dies naturals de la rebuda de la petició d’oferta a  

administracio@tarragonasmart.cat o físicament en sobre tancat. 

 

 Les empreses hauran d’acreditar estar al corrent de pagament amb Hisenda i 

dos anys d'experiència acreditat amb una memòria de màxim 5 pàgines. 

 

 Les empreses hauran d’acreditar estar certificades en la llei de protecció de 

dades, per tal de poder gestionar dades pròpies de la FTSMCT. Respecte estar 

al corrent de la LOPD i el reial decret 1720/2007. 

 

 L’incompliment d’algun d’aquest criteris no permetrà l’acceptació de l’oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona, 20 de octubre de 2017 
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