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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DEL CONTRACTE DE SERVEIS: 

 
SERVEIS DE COMUNICACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE DIFERENTS ACCIONS 

DE PROMOCIÓ TURÍSTICA - 2017 
 
 
PRIMERA. OBJECTE GENERAL DEL CONTRACTE 
 
És objecte del present contracte la contractació d’una empresa de comunicació pel 
desenvolupament de campanyes de comunicació per tal de donar a conèixer els recursos 
turístics d’Osona.  
 
SEGONA. TIPUS D’ACTUACIONS  
 
Les diferents actuacions hauran de donar continuïtat a les accions de comunicació i publicitat 
iniciades al 2016 seguint la filosofia i objectius d’Osona Turisme:  
 
 Millora i manteniment i gestió comercial de la central de reserves de la web d’Osona 

Turisme. 
 Accions de comunicació i màrqueting digital.  
 Jornades de formació específica.  
 Publicitat digital 
 Elaboració de material promocional.  
 Sistema de monitorització.  
 Trips i màrqueting d’influencers.  
 SEO.  
 Events. 
 Vídeos. 
 Assessorament a empresaris.  
 
TERCERA. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIALS 
 
Les característiques de cada un d’aquestes accions són:  
 
 Millora i manteniment de la central de reserves de la web d’Osona Turisme: 
 
Evolució del sistema i treball específic per a la creació de paquets turístics. Per potenciar la 
major despesa dels visitants s’està introduint una central-motor de reserves a la home de la 
web. Amb aquesta acció es pretén poder incrementar les pernoctacions que per tant comportarà 
un increment en la despesa per viatger. Amb aquest objectiu es planificarà una estratègia 
comercial per a la venda de productes solts i paquets turístics a través d'una plataforma digital 
que podrà vendre els productes turístics creats per Osona Turisme i també els proposats pels 
diferents agents econòmics. Aquest punt inclou treballar en una plataforma multiusuari de gestió 
de paquets turístics al núvol amb tres usuaris, administrador, agència i client, així com la 
integració de la passarel·la de pagament i pagament immediat als proveïdors. També es 
generaran estadístiques sobre els paquets turístics, sobre les empreses publicants de l'oferta, 
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número de compradors, millors destinacions,... Alhora, existirà una integració absoluta entre la 
plataforma de venda i la web d'Osona Turisme i es deixarà preparat el sistema per tal que si 
algun altre ens local de promoció turística desitja integrar aquesta plataforma de venda de 
paquets, ho podrà fer només amb una petita adaptació. Durant el 2016 s’ha desenvolupat la 
plataforma i l’objectiu de l’entitat d’Osona Turisme és que el 2017 sigui l’any de consolidació de 
l’increment de vendes constant.  

 
 Accions de comunicació i màrqueting digital: 
 
Coordinar els detalls del web per implantar una estratègia de continguts que arribi al públic 
objectiu incloent paràmetres SEO. Obtenir també una analítica exacta dels hàbits de consum 
del web per part dels visitants i optimitzar-la per a la captació de dades que permetin accions de 
remàrqueting enfocades a la fidelització. Gestió de la publicitat a: 
 
o Google Ads: la plataforma publicitària per excel·lència. Podem segmentar tant com vulguem 

el nostre públic i només pagarem per cada clic que els usuaris facin sobre l’anunci.  
o Facebook Ads: la plataforma publicitària del gegant de les xarxes socials ens permet una 

grandíssima segmentació i al mateix temps diferents mecanismes publicitaris. Treballar en la 
publicitat d’accions promocionals de la pàgina web i de posts promocionats. Tweets 
patrocinats amb influenciadors. 

 
S’han de realitzar les següents tasques: 
 
1. Relacions públiques. 
2. Màrqueting de continguts en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès).  
3. SEO.  
4. Dinamització de xarxes socials: facebook (estratègia dirigida als continguts audiovisuals: 

vídeos, fotos i grafismes), twitter (difusió de la informació més immediata), newsletter (e-mail 
màrqueting és el gran canal de comunicació digital i és clau per la fidelització dels clients), 
Youtube (es vetllarà per la qualitat del contingut ja que és un valor imprescindible tenir en 
compte a l’hora de promocionar vídeos per aquest canal tant d’esdeveniments com de 
municipis) i instagram (el grafisme visual és l’element central en l’actual sistema comunicatiu 
de les xarxes socials. Les xifres de fotografies compartides i fetes des d’un smartphone i 
passades pels filtres de l’Instagram creixen exponencialment durant el darrer any).  

5. SEM 
6. Email Màrqueting.  
7. Serveis gràfics. 
8. Gestió publicitària i modificació de contingut a la pàgina web (sense modificacions en 

programació). Es demana 4 campanyes anuals pel foment de la marca Osona, campanya 
pel foment de la marca Osona a territori francès, campanya pel foment de la marca Osona a 
la resta de territori espanyol, campanya pel foment del turisme esportiu i campanya pel 
foment del projecte ‘Osona Territori Camper’.  

 
 Jornades de formació: 
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L’objectiu és implementar nous cursos per facilitar les eines adequades al sector turístic per tal 
que puguin incrementar la notorietat, reputació i reconeixement del seu establiment, com 
aconseguir incrementar les seves vendes. 
 
Si es veu necessari es volen programar sessions formatives per dotar del coneixement teòric i 
tècnic els agents implicats en el turisme comarcal: des d’empresaris fins a tècnics dels diferents 
ajuntaments. Aquest suport formatiu repercutirà en una major eficiència en la difusió dels 
potencials turístics de la comarca i en la captació i tractament de dades dels potencials visitants. 
Per exemple, realitzar una jornada formativa per la central de reserves i dues jornades sobre la 
gestió de les xarxes socials enfocades a la captació de dades per tal de fidelitzar els 
clients/visitants. 
 
 Publicitat digital: 
 
La publicitat digital es vol que es centri en la difusió dels continguts creats a la web d’Osona 
Turisme, en la promoció dels vídeos promocionals i també en la potenciació, reconeixament i 
notorietat de la destinació turística.  

 
 Elaboració de material promocional: 
 
El material promocional realitzat ha d’estat pensat per cobrir les necessitats de l’equip d’Osona 
Turisme en les rodes de premsa, trips, workshops, fires, etc. Aquest material s’ha de plantejar 
que es dirigeix al públic professional i el client final.  

 
 Sistema de Monitorització: 
 
Es busca monitoritzar tot el que es diu de la destinació turística i conèixer el que la competència 
està realitzant.  
 
 Trips i màrqueting d’influencers: 
 
L’objectiu és potenciar la publicació de notícies de la destinació turística en el seu territori 
(mercat), es busca combinar el treball de contacte i relació amb els influenciadors 
internacionals, es demana contactar amb els influenciadors més adients de la Gran Bretanya, 
França i de cara el 2018 d’un dels països on ens interessi més com a mercat emissor.  
 
 SEO: Es demana realitzar les següents accions durant el 2017:  
 
1. Anàlisi i selecció de les paraules clau a posicionar a partir de les estadístiques de cerca, la 

competència i la conversió visita/client.  
2. Estructura de les seccions de la web en base als continguts existents per aconseguir un 

posicionament més eficaç.  
3. Aplicació i optimització de les paraules clau seleccionades en els continguts de la web.  
4. Anàlisi de la competència per determinar els mètodes que els ha portat a les primeres 

posicions i aplicacions de criteris oportuns per imitar els factors d’èxit del model, tant a nivell 
intern com d’enllaços.  
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5. Propostes sobre el codi de programació per evitar errors en la indexavilitat que impedeixin la 
recuperació de pàgines i continguts.  

6. Anàlisi i propostes per adaptar una estructura interna amigable pels cercadors.  
7. Campanya d’enllaços de qualitat, per augmentar de forma notable la popularitat del web a 

internet.  
 
 Events: 
 
Durant el 2017 es busca impulsar un mini-market itinerant on Osona es mostrarà directament al 
públic final d’una ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona, sota el nom d’Osona on Tour. 
L’objectiu és aconseguir un mínim de 20 col.laboradors que vulguin promocionar el seu 
producte turístic a diferents indrets.  
 
 Vídeos: 
 
Creació d’un vídeo quadrimestral per tal de potenciar el coneixament de les activitats que es 
poden desenvolupar en el territori , així com per a incrementar el coneixament de la destinació 
turística.  
 
 Assessorament a empresaris: 
 
L’objectiu de l’assessorament al sector empresarial és donar les eines adequades per a una 
bona creació de serveis i productes, per la modificació/adequació dels existents, així com donar 
a conèixer i implementar en els seus negocis les noves fòrmules de comercialització que ens 
permet el món digital, ja sigui mitjançant les plataformes de tercers. Es demana la realització 
d’un treball previ d’anàlisi de la situació de cada ofici i subsector de negocis, per poder realitzar 
un pla d’accions concret i específic per cada un dels oficis que porti a donar eines senzilles de 
realitzar i compleixi l’objectiu final d’aquests assessoraments que és l’increment de vendes.  
 
QUARTA.- PRESSUPOST 
 
El pressupost pel total d’actuacions sol·licitades serà de 61.970,00 euros, més IVA del 21% i per 
conceptes s’haurà d’ajustar aproximadament als següents valors: 
 

Millora i manteniment de la central de reserves web d’Osona Turisme 2.400,00
Accions de comunicació i màrqueting digital. 21.000,00
Jornades de formació específiques  850,00
Publicitat digital 6.000,00
Elaboració de material promocional. 2.000,00
Sistema de monitorització.  4.000,00
Trips i màrqueting d’influencers 1.500,00
SEO 5.600,00
Events  5.620,00
Vídeos 5.000,00
Assessorament a empresaris 8.000,00
TOTAL  61.970,00
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CINQUENA. PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA I FORMA DE LICITAR 
 
En l’oferta constarà els detalls de cada una de les actuacions i, si és el cas, el preu per unitat. 
 
Es valoraran especialment les propostes innovadores en relació a les accions descrites i la 
proposta de noves actuacions no contemplades.  
 
El licitador haurà de presentar un document tècnic en el qual defineixi amb la major concreció 
possible la seva proposta. Aquest document servirà de base per a la valoració de la proposta 
presentada. 
 
Els aspectes econòmics i tècnics objectes seran els següents: 
 
1. Oferta econòmica (màxim 30 punts): 
 
 A l’oferta econòmic més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, fins a 30 punts, i a la resta 

d’ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula següent: 
 

Puntuació = oferta més econòmica x 30 
     oferta que es valora 
 
2. Experiència prèvia (màxim 20 punts, 5 punts per treball realitzat): 
 
 Treballs anàlegs realitzats prèviament en l’àmbit nacional i internacional desenvolupant 

específicament plans i accions de comunicació en el sector turístic. 
 
 
3. Oferta tècnica (màxim 20 punts): Memòria de proposta de desenvolupament de les 
actuacions descrites, metodologia, seguiment i control. Es valorarà principalment els següents 
aspectes de la proposta tècnica: 
 
 Metodologia, planificació, procediments, enfocament i calendarització de les actuacions 

proposades. 
 Qualitat, impacte i abast de les accions de comunicació proposades.  
 Definició de l’equip concret per als serveis proposats i currículum professional del personal 

i/o col·laboradors que formaran l’equip de treball. 
 

4. Millores de l’oferta tècnica (màxim 15 punts, 5 punts per acció o solució proposada): 
 
 Es valoraran les millores vinculades a les actuacions de l’oferta tècnica presentada que 

puguin optimitzar el servei objecte de licitació i ser un benefici global del projecte, sempre i 
quan tinguin relació directe amb l’objecte del contracte i no suposin cap cost ni càrrega 
econòmica extra pel Consell Comarcal d’Osona - Osona Turisme. 

 
SISENA. TERMINI D’EXECUCIÓ  
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El contractista haurà d’anar realitzant totes les accions durant l’any segons s’estableixi amb els 
responsables tècnics Osona Turisme. Totes les actuacions s’hauran d’haver executat com a 
màxim el 31 desembre del 2017. 
 
Aquest contracte es podrà prorrogar per una anualitat més, d’acord amb la proposta d’actuació 
que presenti el Consell Comarcal d’Osona.  
 
SETENA. TIPUS DE LICITACIÓ 
 
El preu de licitació del present contracte es fixa en 61.970,00 euros, més IVA del 21% pel 2017.  
 
VUITENA. DEMORA EN L’EXECUCIÓ 
 
L’incompliment per part del contractista de les actuacions a realitzar, facultarà a l’ens 
contractant o bé per la resolució del contracte o bé per la imposició de penalitzacions, tot 
d’acord amb el que es preveu en el plec de clàusules administratives particulars. 
 
NOVENA. LEGISLACIÓ SOCIAL I TRIBUTÀRIA 
 
El contractista està obligat a acomplir el disposat per les disposicions sobre protecció i 
condicions de treball vigents en tots els seus aspectes, així com les normes laboral de 
Seguretat Social i Fiscals. 
 
El Consell Comarcal es reserva la facultat d’exigir del contractista, en qualsevol moment, 
justificació documental respecte a les seves obligacions amb la Seguretat Social i demés 
aspectes continguts en la present condició.  
 
Vic, 9 de desembre de 2017 


