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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ 

I COMUNICACIÓ DEL SERVEI D'INFORMACIÓ I PROMOCIÓ, "LA PORTA 

DEL DELTA. SERVEI D’INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL PRAT 

DE LLOBREGAT"

Promoció de la Ciutat

Ajuntament del Prat de Llobregat

Assumpte

Plec de condicions tècniques per a la 
contractació de la gestió i comunicació  de la 
Porta del Delta, Servei d'informació i Promoció 
Turística del Prat de Llobregat

Persona interessada de l'expedient

Ajuntament del Prat de Llobregat Promoció de la Ciutat

Adreça de l'activitat
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’ objecte del contracte és: 

La gestió, comunicació i promoció del territori, així com la gestió dels dos punts 

d’informació turística del Prat (Porta del Delta, Servei d’Informació Promoció 

turística del Prat de Llobregat i l’Oficina d’Informació Turística de la Pineda de 

Can Camins)

2. INFORMACIÓ DE L'ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE L'EMPRESA 

LICITADORA

La informació requerida respecte a l'estructura i funcionament de l'empresa ha 

d'estar en relació amb els següents principis generals, objectius i indicadors de 

gestió:

Principis generals

 Garantir una plena funció de gestió, comunicació, dinamització i promoció 

turística del territori

 Assessorar i participar activament en el treball de coordinació de les àrees 

implicades en la promoció del territori i planificació turística

 Garantir el desenvolupament correcte de les feines a realitzar

 Registrar les dades de gestió econòmica

 Informar dels resultats de gestió del servei de la "Porta del Delta. Servei 

d’Informació Turística i de Promoció del Prat de Llobregat" i del servei de 

l’oficina de la platja.

Requeriments

 Funció de gestió, comunicació, dinamització i promoció turística: Per 

tal de conèixer l'estructura de l'empresa licitadora cal presentar-ne

l'organigrama, amb especial atenció a les funcions de la gestió i la 

implementació de plans de comunicació, dinamització i promoció turística. Cal 

presentar, així mateix, el Currículum Vitae de l'equip directiu, així com la 

previsió dels canvis o modificacions a l'organigrama funcional de les empreses 

licitadores que resultin necessaris per a l'execució del contracte.

 Correcte desenvolupament de les feines realitzades: Per tal de poder 

apreciar el grau d'adequació de l'equip de treball a les feines que es proposen 

en relació amb els objectius i les funcions establertes, cal presentar el 

Currículum Vitae de l'equip de treball, que inclogui la titulació acadèmica en 
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l’àmbit del turisme o màrqueting, formació complementària, acreditació del 

nivell C de català i castellà (només les persones que no tinguin nacionalitat 

espanyola), i de llengües estrangeres. Ha d'incloure, a més, informació de 

feines i tasques desenvolupades i, en concret, dins de l’àmbit de la gestió

d’oficines turístiques, centres d’atenció al visitant o similars.

 Qualitat dels serveis: L'empresa es compromet a donar resposta del 

funcionament del servei segons els mecanismes de control proposats per 

l’Ajuntament. Així mateix, haurà de mantenir el sistema SICTED de gestió de 

qualitat turística.

 Registre de les dades de gestió econòmica: L'empresa ha de presentar 

per escrit la metodologia i els procediments que proposa per al control de la 

comptabilitat general (estats econòmics i financers) i de comptabilitat 

analítica.

3. FUNCIONS GENERALS DEL SERVEI A DESENVOLUPAR PER 

L'EMPRESA

3.1 FUNCIONS ESPECÍFIQUES DE GESTIÓ, COMUNICACIÓ I 

DINAMITZACIÓ

A) Gestió de les oficines d’informació turística

 Direcció i supervisió de totes les tasques de funcionament de l’oficina de la 

Porta del Delta, l’oficina de Can Camins i dels informadors en el territori.

 Elaboració del protocol de funcionament de les oficines.

 Dotar el centre del material necessari (material d’oficina) per garantir les 

funcions que ha de desenvolupar l’empresa i tenir-ne cura del 

manteniment.

 Actualització i manteniment de la base de dades i compliment dels 

requisits que especifica la LOPD.

 Recol·lecció d’informacions per a l'elaboració d’informes.

B) Comunicació

 Elaboració dels elements de difusió turística del territori. 

 Realització de les campanyes promocionals dins i fora del territori: 

planificació offline i online, creativitat i desenvolupament dels textos.

 Atendre el públic en els punts d’informació turística.

 Atendre les visites guiades concertades periòdiques dels diferents grups.

 Elaboració dels programes de les activitats del territori.

 Possibilitat d’elaborar plafons expositius.
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 Possibilitat d’exposar a grups nacionals i estrangers les explicacions sobre 

el territori.

 Possibilitat d’actualització i manteniment de la web.

 Possibilitat d’actualització i manteniment de l’aplicació per a mòbils.

 Disseny i implantació de l’estratègia digital a través de xarxes socials.

 Gestió del/s informador/s sobre el territori.

C) Dinamització i promoció turística del territori

 Gestionar les accions de promoció (edició de materials, mailings, 

seguiments estadístic, assistència a fires, etc.)

 Facilitar la col·laboració amb el sector públic i privat en l'elaboració i 

difusió de nous productes, paquets i serveis.

 Possibilitat de convocar reunions amb les diferents empreses i actors que 

operen dins el territori del Prat de Llobregat per tal d’unificar la informació 

que es proporciona al visitant.

 Generar sinèrgies i oportunitats per als agents turístics del territori.

 Crear, dissenyar i editar el material necessari per aglutinar la informació 

dels diferents operadors.

 Realització de la estratègia,  planificació d’activitats i proposta d’iniciatives 

per promoure les visites a la web i al territori.

 Elaborar i produir les activitats que li siguin encomanades per 

l’Ajuntament.

 Suport a la planificació i gestió de les visites al territori: convocatòria, 

recepció, planificació dels autocars i servei d’informació al grup.

Temps de dedicació

El temps de dedicació de l'equip de direcció i gestió del servei s'adaptarà a les 

necessitats de la coordinació, reunions interdepartamentals, planificació anual, 

creativitat, disseny i implementació dels projectes i activitats. Atès que la 

majoria d'aquestes funcions no s'implementaran directament en les 

dependències de la Porta del Delta o a l’oficina de la platja, en l'horari d'atenció 

al públic, es considera que la dedicació en tasques relacionades amb la gestió no 

podrà ser inferior a 1000 hores anuals.

3.2 Funcions específiques a desenvolupar en els punts d’informació 

turística (Porta del Delta Servei d’Informació i Promoció 

Turística del Prat de Llobregat, i Oficina d’Informació turística 

de la Pineda de Can Camins)

 Encarregar-se del funcionament general de l'oficina (obrir i tancar el 

centre, atenció al públic, agenda del centre, coordinació de les activitats 



| C. Major, 2-4, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

5/6

dins i fora del centre, control de les valoracions i de les incidències, 

preparar la infraestructura per a les activitats programades, etc.).

 Donar informació als visitants sobre llocs d'interès, horaris, preus, 

restauració i allotjament, etc.

 Donar les explicacions generals a grups sobre els valors del territori del 

Prat.

 Atendre les consultes a través de qualsevol mitjà de comunicació.

 Atendre i facilitar la consulta del material de què disposi el Centre.

 Actualitzar les bases de dades.

 Actualització del servei web i xarxes socials.

 Recull d’informació per a l’elaboració dels informes del servei.

 Suport en l’elaboració de documents i accions promocionals del servei.

Personal qualificat i horari d’atenció al públic

Es desenvoluparà segons les necessitats del servei i es preveu un mínim de 

23 hores setmanals, amb un una persona encarregada de prestar el servei en 

l'horari de funcionament.

1. La oficina de la "Porta del Delta", tindrà el següent horari obert al públic:

De dilluns a divendres: de 10 a 13 h.  

Tarda de dijous de 17 a 19 h.

2. La oficina de la platja tindrà el següent horari d'obertura al públic:

Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13 h.

Aquests horaris es poden flexibilitzar en funció de les necessitats del 

centre.

Es demana que aquesta/es persona/es, disposin almenys d’un cicle de 

formació professional en l’especialitat de guia, informació i assistència 

turística, o bé del grau en turisme o equivalents. Cal aportar el títol 

corresponent a aquesta formació. Addicionalment, cal presentar la 

documentació oficial necessària per poder oferir el servei en català, castellà 

(només les persones que no tinguin nacionalitat espanyola) i el nivell B2 

d’anglès o superior.
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4. MATERIAL

L'Ajuntament del Prat de Llobregat aporta l'espai físic de l'oficina de la Porta del 

Delta i l’Oficina de la Pineda de Can Camins, amb el mobiliari d'oficina i els 

equips informàtics (i el seu manteniment) necessaris.

Material d’oficina

L’empresa adjudicatària haurà de subministrar el material d’oficina necessari   

per poder desenvolupar les tasques que se li encomanen.

5. FORMACIÓ

L'Ajuntament del Prat facilitarà a l'empresa adjudicatària tota la informació 

necessària per al desenvolupament de les funcions a dur a terme.

El personal de l’empresa que hagi de desenvolupar l’atenció al públic haurà 

d’assistir a sessions de formació per tal de conèixer els diferents projectes del Pla 

de Comunicació i activitats del territori. Serà obligatori per poder accedir a la 

tasca.

6. SEGUIMENT DEL CONTRACTE

Els responsables del contracte i el representant de l’empresa es reuniran, com a 

mínim, un cop al mes per estudiar el calendari, els indicadors i solucionar les 

possibles incidències.

L’empresa adjudicatària designarà una sola persona que servirà d’interlocutora

amb els responsables del contracte.

PER OBTENIR MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA "PORTA DEL DELTA":
www.elprat.cat/turisme-i-territori

El Prat de Llobregat
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