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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PER 
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI  DE COMUNICACIÓ  I LA DINAMITZACIÓ 
DELS PERFILS DE XARXES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES 
 

 
 

Clàusula 1. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest plec és la contractació de la prestació del servei de comunicació i la 
dinamització dels perfils de xarxes socials, que compren la realització d’accions de 
comunicació i premsa, amb la finalitat de difondre la imatge, les activitats i els 
esdeveniments més destacables del Consell Comarcal del Bages. 
 
 
Clàusula 2. Continguts del servei de comunicació 
 
Assessorament en matèria de comunicació als representants polítics i tècnics del 
Consell Comarcal del Bages. 
 
 * Oportunitat de fer entrevistes o de sortir als mitjans de comunicació, eines 
 comunicatives més adients a fer servir en cada moment, missatge que cal 
 transmetre per aconseguir l’objectiu proposat, etc.. 
 
Comunicació externa: Coordinació de les relacions amb els mitjans, generant una 
estratègia de comunicació pròpia, cohesionada i permanent per tal d’aconseguir: 
 
 * Reforçar i potenciar la imatge de prestigi i credibilitat del Consell Comarcal 
 del Bages. 
 * Consolidar les relacions informatives. 

* Difondre tota aquella informació, valors i objectius del Consell Comarcal del   
Bages per millorar la imatge de la institució amb transparència, credibilitat i rigor. 

 
Coordinació i canalització de la informació: Que comprendrà la captació, anàlisi, 
elaboració, emissió, seguiment i valoració de la informació, així com:  
 
 * L’elaboració i emissió de les notes de premsa 
 * L’organització i assistència a les rodes de premsa 
 * L’establiment de la política de relacions amb els mitjans de comunicació.   
 * Mantenir la relació directa amb els mitjans (coordinació i connexió amb ells) 

* L’elaboració dels textos per fer parlaments, articles, intervencions, i la revista  
que el Consell Comarcal del Bages realitza anualment fent referència a les 
principals línies polítiques i estratègiques de desenvolupament comarcal.  

  * Coordinació amb altres gabinets de premsa en funció de les necessitats  
 comunicatives. 
 * Recull de premsa setmanal. 
 * Gestió de pressupostos específics per realitzar campanyes de comunicació  
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La freqüència serà la següent: 
 

BLOC 1: Gabinet de premsa i comunicació off-line 
 

Notes de 
premsa 

Rodes de 
premsa 

Parlaments 
Articles 

Reportatges  
premsa escrita 

Recull de 
premsa Revista 

13 mensuals 2 mensuals 2 mensuals 8 anuals 1 setmanal 1 anual 
 
En situacions d’emergència com a conseqüència d’una nevada/ foc o altres situacions 
de risc de serveis del Consell Comarcal, s’editaran, com a mínim, notes informatives a 
les 9:00h, 12:00h, 15:00 i 18:00h i es difondran als mitjans de comunicació i als serveis 
de premsa de la Generalitat de Catalunya (CECAT) etc. 
 
 
Clàusula 3.  Continguts del servei de dinamització dels perfils de xarxes socials 
 
En relació al cadascun dels perfils de xarxes socials que el Consell Comarcal del Bages 
vol dinamitzar: 

• Consell Comarcal del Bages: perfils de Twitter i Facebook institucionals on la 
ciutadania i els Ajuntaments de la comarca puguin trobar tota la informació 
d’actualitat rellevant, amb informació  sobre reunions o jornades que es duen a 
terme, posada en marxa de nous serveis, iniciatives i resultats d’actuacions que 
impulsa el Consell, etc. 

• Bages Turisme: perfils de Twitter, Facebook i Instagram per la promoció de la 
comarca del Bages com a destinació turística i de tota la seva oferta turística 
(punts d’interès i atractius turístics, propostes de cap de setmana i escapades al 
Bages, notícies relacionades amb el sector turístic, jornades on participa Bages 
Turisme, etc.)  

• Rebost del Bages: perfils de Twitter i Facebook per la promoció del productes 
agroalimentaris de la comarca i de les iniciatives que du a terme (promoció dels 
productes comarcals singulars, de les explotacions agrícoles i ramaderes 
visitables, dels mercats o fires amb presència de productors del Rebost, de 
jornades formatives, donar visibilitat a empreses o productors del territori que 
poden donar valor al producte del Bages, etc.), 

• Geoparc Mundial UNESCO: perfils de Twitter, Facebook i Instagram per la 
promoció del patrimoni geològic i miner de la comarca avalat per la UNESCO i 
de les iniciatives que du a terme (promoció del Bages com a destinació 
geoturística, equipaments i recursos geoturístics visitables, notícies relacionades 
amb el sector geoturístic i la UNESCO, jornades on participa el Geoparc, etc.)  

 
 Els continguts dels treballs comprendran: 
 

▪ Creació de nous continguts, en el format corresponent a cada xarxa social*, amb 
la periodicitat mínima** indicada a la següent taula: 
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BLOC 2: Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online 

Consell Comarcal del Bages Bages Turisme 

Facebook Twitter Facebook Twitter Instagram 

1 post diari 1 tuït diaris 5 posts setmanals 2 tuïts diaris 5 posts setmanals 

30 posts mensuals 
30 tuïts 

mensuals 22 posts mensuals 
60 tuïts 

mensuals 22 posts mensuals 

     
Rebost del Bages Geoparc 

Facebook Twitter Facebook Twitter Instagram 

3 posts setmanals 2 tuïts diaris 5 posts setmanals 2 tuïts diaris 5 posts setmanals 
14 posts 
mensuals 

60 tuïts 
mensuals 

22 posts 
mensuals 60 tuïts mensuals 

22 posts 
mensuals 

 
* En el Facebook del Rebost del Bages es podrien publicar articles sobre el sector gastronòmic o 
de salut amb receptes que incloguin productes de temporada que donin un valor afegit al 
producte que s’està oferint des del Rebost del Bages, també es podrien publicar notícies o 
informació d’actualitat relacionades amb productors i productes agroalimentaris del Rebost del 
Bages. 
 
** Atesa la pròpia naturalesa dinàmica de les xarxes socials i les possibles necessitats de 
comunicació, la periodicitat mínima a efectes de supervisió de la feina realitzada, cal considerar-
la respecte la periodicitat mensual, de manera que, eventualment, hi poden haver dies o 
setmanes en què sigui necessari comunicar més notícies o informació i calgui crear més 
continguts. En canvi, en altres moments, una menor necessitat de comunicació implicaria 
publicar menys continguts tot mantenint els requeriment mínims mensuals establerts en aquesta 
clàusula. 

 
▪ Redifondre (o repiular) informacions que poden ser d’interès per als Ajuntaments 

de la comarca o per a la ciutadania. 
▪ Fer un seguiment de les mencions o interaccions amb el perfil per tal de donar 

resposta si és necessari. 
▪ Responent a peticions d’informació o comentaris que, per la seva naturalesa, 

calgui gestionar per mantenir una bona reputació online. 
▪ En general, la gestió, la dinamització i el manteniment de cada perfil, d’acord a 

les pràctiques més habituals i necessàries, per establir un bon canal de 
comunicació amb la ciutadania i una bona reputació online de la institució. 

▪ Redactar i trametre un informe trimestral amb les mètriques i indicadors més 
adequats a cada perfil, com podrien ser: 
 
• Facebook: nombre de seguidors (followers), m’agrada (likes), abast (reach), 

interaccions (engagement),... 
• Twitter: nombre de seguidors (followers), tuïts (tweets), retuïts (retweets), 

favorits (favorites), impressions (tweet impressions), visites al perfil (profile 
visits), mencions (mentions), enllaços (linking tweets), interacció 
(engagement rate), clics (link clicks), respostes (replies),... 

• Instagram: nombre de seguidors (followers), m’agrada (likes), millors 
hashtags (top hashtags by interaction), interaccions (engagement),... 
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Clàusula 4. Condicions d’execució 

  
La realització del servei de comunicació es portarà a terme amb les condicions 
següents: 

 
- L’empresa adjudicatària haurà de definir un professional, com a mínim, 

llicenciat en periodisme, que serà el referent i interlocutor únic entre 
l’empresa adjudicatària i el Consell Comarcal del Bages. 
 

- El referent de l’empresa adjudicatària formarà part de la Comissió de 
Comunicació del Consell Comarcal del Bages, presidida per la Gerència del 
Consell, i s’entrevistarà periòdicament cada dues setmanes amb 
representants de les diferents àrees operatives del Consell Comarcal del 
Bages per analitzar l’actualitat de la institució, determinar temes a difondre i 
fixar estratègies de comunicació. 
 

- El Gabinet de Premsa de l’empresa adjudicatària estarà a disposició del 
Consell Comarcal del Bages tots els dies laborables de l’any, des les 8 del 
matí a les 7 de la tarda, excepte el mes d’agost que serà de  les 8 del 
matí a les 3 de la tarda. 
 

- En situacions de crisi, en què el Consell Comarcal del Bages hagi de fer front 
situacions d’emergència i calgui coordinar la comunicació de la crisi amb 
caràcter d’urgència, el referent o un altre professional de l’empresa ha d’estar 
disponible en les instal·lacions del Consell Comarcal del Bages en un marge 
de temps que no superi els 20 minuts des del seu requeriment, per part 
de la presidència, gerència o algun altre membre de l’equip de govern del 
Consell Comarcal del Bages. 
 

- L’empresa adjudicatària emetrà: 
 

• un informe de valoració mensual amb els indicadors i mètriques que 
permetin un seguiment i avaluació dels treballs desenvolupats durant el 
període en qüestió, 

• un informe de valoració anual amb els indicadors i mètriques que 
permetin un seguiment  i avaluació dels treballs desenvolupats durant 
l’any anterior 

• un informe de proposta estratègica semestral que, basant-se en els 
indicadors i mètriques del període anterior, defineixi accions que ajudin a 
corregir o millorar els resultats de comunicació d’acord amb els objectiu i 
l’estratègia previstos, o fins i tot, que permeti replantejar un canvi 
d’estratègica comunicativa si així ho requereix la situació. 
 

- L’adjudicatari està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella 
informació a la que tingui accés per execució del contracte. Aquest deure es 
mantindrà durant la preparació i execució del contracte, i a més, durant un 
període de 5 anys més, des de la data de finalització del contracte. 
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Clàusula 5. Avaluació de l’execució dels serveis 
 
L’execució dels serveis s’avaluaran amb una periodicitat trimestral mitjançant les 
memòries de valoració (on l’empresa haurà d’incloure els valors dels indicadors i 
mètriques i la seva evolució) per tal de determinar: 
 

- Efectivitat en la política de relacions amb els mitjans. 
- Efectivitat en la política de difusió. 
- Possibles actuacions de millora. 
 
 

Clàusula 6. Infraccions en la prestació del servei 
 
Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament 
de les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest plec, 
qualificant-se les infraccions de lleus, greus i molt greus.  
 
Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei 
objecte del contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les 
seves clàusules.  
 
En tot cas, es consideraran faltes lleus:  
 

a) la manca de puntualitat o retard respecte a l'horari previst en les reunions.  
b) l'endarreriment en el compliment de les obligacions del contractista: en el 

cas de la dinamització de xarxes socials, s’analitzarà la generació de 
continguts amb periodicitat mensual. En el cas de notes de premsa i 
comunicacions off-line, caldrà emetre les notes de premsa durant el mateix 
dia de la seva aprovació per part del Consell Comarcal del Bages. 

c) la realització dels treballs de manera defectuosa.  
d) la dotació insuficient dels equips de treball, personal i material.  
e) la desobediència de les ordres donades pels serveis comarcals.  
f) dificultar la inspecció als serveis comarcals. 
g) la interrupció justificada del servei sense avisar al Consell Comarcal. 
h) no utilització dels mitjans oferts. 
i) totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus.  

 
Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista 
que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei 
objecte del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les 
clàusules del present plec. En tot cas, es consideren faltes greus:  
 

a) la reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus.  
b) la desobediència d’ordres, decisions i indicacions provinents del Consell 

Comarcal. 
c) la no prestació durant un dia d'un dels serveis previstos en el contracte. 
d) l’incompliment durant un mes de les obligacions laborals o de la SS. 
e) la introducció sense autorització de modificacions en el serveis. 
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f) el retard reiterat en la prestació del servei. 
g) la prestació irregular i reiterada del servei.  

 
Infraccions molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi 
en perill la seva gestió adequada. Les infraccions de qualsevol dels preceptes del 
TRLCSP, del RD 817/2009 de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007 i del 
RGLCAP que no tinguin altra consideració en el present plec es consideraran 
sempre molts greus.  
 
 
Clàusula 7. Sancions per infracció en la prestació del servei 

 
Les infraccions seran sancionades conforme a la seva qualificació:  
 

a) les infraccions lleus, fins al 3% del pressupost del contracte.  
b) les infraccions greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost del contracte.  
c) les infraccions molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost del contracte, 

llevat que s’acordi la resolució del contracte.  
 
Serà competent per a la imposició de la sanció la gerent. En el procediment es 
garantirà l'audiència al contractista. La imposició de sancions o incautació de 
garantia no alliberen el contractista d'indemnitzar al Consell Comarcal dels danys i 
perjudicis que ocasioni l'incompliment.  
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PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI  DE COMUNICACIÓ  I LA DINAMITZACIÓ DELS PERFILS DE XARXES SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES







Clàusula 1. Objecte del contracte



L’objecte d’aquest plec és la contractació de la prestació del servei de comunicació i la dinamització dels perfils de xarxes socials, que compren la realització d’accions de comunicació i premsa, amb la finalitat de difondre la imatge, les activitats i els esdeveniments més destacables del Consell Comarcal del Bages.





Clàusula 2. Continguts del servei de comunicació



Assessorament en matèria de comunicació als representants polítics i tècnics del Consell Comarcal del Bages.



	* Oportunitat de fer entrevistes o de sortir als mitjans de comunicació, eines 	comunicatives més adients a fer servir en cada moment, missatge que cal 	transmetre per aconseguir l’objectiu proposat, etc..



Comunicació externa: Coordinació de les relacions amb els mitjans, generant una estratègia de comunicació pròpia, cohesionada i permanent per tal d’aconseguir:



	* Reforçar i potenciar la imatge de prestigi i credibilitat del Consell Comarcal 	del Bages.

	* Consolidar les relacions informatives.

* Difondre tota aquella informació, valors i objectius del Consell Comarcal del   Bages per millorar la imatge de la institució amb transparència, credibilitat i rigor.



Coordinació i canalització de la informació: Que comprendrà la captació, anàlisi, elaboració, emissió, seguiment i valoració de la informació, així com: 



	* L’elaboració i emissió de les notes de premsa

	* L’organització i assistència a les rodes de premsa

	* L’establiment de la política de relacions amb els mitjans de comunicació. 	

	* Mantenir la relació directa amb els mitjans (coordinació i connexió amb ells)

* L’elaboració dels textos per fer parlaments, articles, intervencions, i la revista  que el Consell Comarcal del Bages realitza anualment fent referència a les principals línies polítiques i estratègiques de desenvolupament comarcal.	

	 * Coordinació amb altres gabinets de premsa en funció de les necessitats  	comunicatives.

	* Recull de premsa setmanal.

	* Gestió de pressupostos específics per realitzar campanyes de comunicació 









La freqüència serà la següent:



		BLOC 1: Gabinet de premsa i comunicació off-line





		Notes de premsa

		Rodes de premsa

		Parlaments

Articles

		Reportatges  premsa escrita

		Recull de premsa

		Revista



		13 mensuals

		2 mensuals

		2 mensuals

		8 anuals

		1 setmanal

		1 anual







En situacions d’emergència com a conseqüència d’una nevada/ foc o altres situacions de risc de serveis del Consell Comarcal, s’editaran, com a mínim, notes informatives a les 9:00h, 12:00h, 15:00 i 18:00h i es difondran als mitjans de comunicació i als serveis de premsa de la Generalitat de Catalunya (CECAT) etc.





Clàusula 3.  Continguts del servei de dinamització dels perfils de xarxes socials



En relació al cadascun dels perfils de xarxes socials que el Consell Comarcal del Bages vol dinamitzar:

· Consell Comarcal del Bages: perfils de Twitter i Facebook institucionals on la ciutadania i els Ajuntaments de la comarca puguin trobar tota la informació d’actualitat rellevant, amb informació  sobre reunions o jornades que es duen a terme, posada en marxa de nous serveis, iniciatives i resultats d’actuacions que impulsa el Consell, etc.

· Bages Turisme: perfils de Twitter, Facebook i Instagram per la promoció de la comarca del Bages com a destinació turística i de tota la seva oferta turística (punts d’interès i atractius turístics, propostes de cap de setmana i escapades al Bages, notícies relacionades amb el sector turístic, jornades on participa Bages Turisme, etc.) 

· Rebost del Bages: perfils de Twitter i Facebook per la promoció del productes agroalimentaris de la comarca i de les iniciatives que du a terme (promoció dels productes comarcals singulars, de les explotacions agrícoles i ramaderes visitables, dels mercats o fires amb presència de productors del Rebost, de jornades formatives, donar visibilitat a empreses o productors del territori que poden donar valor al producte del Bages, etc.),

· Geoparc Mundial UNESCO: perfils de Twitter, Facebook i Instagram per la promoció del patrimoni geològic i miner de la comarca avalat per la UNESCO i de les iniciatives que du a terme (promoció del Bages com a destinació geoturística, equipaments i recursos geoturístics visitables, notícies relacionades amb el sector geoturístic i la UNESCO, jornades on participa el Geoparc, etc.) 



	Els continguts dels treballs comprendran:



· Creació de nous continguts, en el format corresponent a cada xarxa social*, amb la periodicitat mínima** indicada a la següent taula:









		BLOC 2: Dinamització de perfils de xarxes socials i comunicació online



		Consell Comarcal del Bages

		Bages Turisme



		Facebook

		Twitter

		Facebook

		Twitter

		Instagram



		1 post diari

		1 tuït diaris

		5 posts setmanals

		2 tuïts diaris

		5 posts setmanals



		30 posts mensuals

		30 tuïts mensuals

		22 posts mensuals

		60 tuïts mensuals

		22 posts mensuals



		

		

		

		

		



		Rebost del Bages

		Geoparc



		Facebook

		Twitter

		Facebook

		Twitter

		Instagram



		3 posts setmanals

		2 tuïts diaris

		5 posts setmanals

		2 tuïts diaris

		5 posts setmanals



		14 posts mensuals

		60 tuïts mensuals

		22 posts mensuals

		60 tuïts mensuals

		22 posts mensuals







* En el Facebook del Rebost del Bages es podrien publicar articles sobre el sector gastronòmic o de salut amb receptes que incloguin productes de temporada que donin un valor afegit al producte que s’està oferint des del Rebost del Bages, també es podrien publicar notícies o informació d’actualitat relacionades amb productors i productes agroalimentaris del Rebost del Bages.



** Atesa la pròpia naturalesa dinàmica de les xarxes socials i les possibles necessitats de comunicació, la periodicitat mínima a efectes de supervisió de la feina realitzada, cal considerar-la respecte la periodicitat mensual, de manera que, eventualment, hi poden haver dies o setmanes en què sigui necessari comunicar més notícies o informació i calgui crear més continguts. En canvi, en altres moments, una menor necessitat de comunicació implicaria publicar menys continguts tot mantenint els requeriment mínims mensuals establerts en aquesta clàusula.



· Redifondre (o repiular) informacions que poden ser d’interès per als Ajuntaments de la comarca o per a la ciutadania.

· Fer un seguiment de les mencions o interaccions amb el perfil per tal de donar resposta si és necessari.

· Responent a peticions d’informació o comentaris que, per la seva naturalesa, calgui gestionar per mantenir una bona reputació online.

· En general, la gestió, la dinamització i el manteniment de cada perfil, d’acord a les pràctiques més habituals i necessàries, per establir un bon canal de comunicació amb la ciutadania i una bona reputació online de la institució.

· Redactar i trametre un informe trimestral amb les mètriques i indicadors més adequats a cada perfil, com podrien ser:



· Facebook: nombre de seguidors (followers), m’agrada (likes), abast (reach), interaccions (engagement),...

· Twitter: nombre de seguidors (followers), tuïts (tweets), retuïts (retweets), favorits (favorites), impressions (tweet impressions), visites al perfil (profile visits), mencions (mentions), enllaços (linking tweets), interacció (engagement rate), clics (link clicks), respostes (replies),...

· Instagram: nombre de seguidors (followers), m’agrada (likes), millors hashtags (top hashtags by interaction), interaccions (engagement),...



 

Clàusula 4. Condicions d’execució

	

La realització del servei de comunicació es portarà a terme amb les condicions següents:



· L’empresa adjudicatària haurà de definir un professional, com a mínim, llicenciat en periodisme, que serà el referent i interlocutor únic entre l’empresa adjudicatària i el Consell Comarcal del Bages.



· El referent de l’empresa adjudicatària formarà part de la Comissió de Comunicació del Consell Comarcal del Bages, presidida per la Gerència del Consell, i s’entrevistarà periòdicament cada dues setmanes amb representants de les diferents àrees operatives del Consell Comarcal del Bages per analitzar l’actualitat de la institució, determinar temes a difondre i fixar estratègies de comunicació.



· El Gabinet de Premsa de l’empresa adjudicatària estarà a disposició del Consell Comarcal del Bages tots els dies laborables de l’any, des les 8 del matí a les 7 de la tarda, excepte el mes d’agost que serà de  les 8 del matí a les 3 de la tarda.



· En situacions de crisi, en què el Consell Comarcal del Bages hagi de fer front situacions d’emergència i calgui coordinar la comunicació de la crisi amb caràcter d’urgència, el referent o un altre professional de l’empresa ha d’estar disponible en les instal·lacions del Consell Comarcal del Bages en un marge de temps que no superi els 20 minuts des del seu requeriment, per part de la presidència, gerència o algun altre membre de l’equip de govern del Consell Comarcal del Bages.



· L’empresa adjudicatària emetrà:



· un informe de valoració mensual amb els indicadors i mètriques que permetin un seguiment i avaluació dels treballs desenvolupats durant el període en qüestió,

· un informe de valoració anual amb els indicadors i mètriques que permetin un seguiment  i avaluació dels treballs desenvolupats durant l’any anterior

· un informe de proposta estratègica semestral que, basant-se en els indicadors i mètriques del període anterior, defineixi accions que ajudin a corregir o millorar els resultats de comunicació d’acord amb els objectiu i l’estratègia previstos, o fins i tot, que permeti replantejar un canvi d’estratègica comunicativa si així ho requereix la situació.



- L’adjudicatari està obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui accés per execució del contracte. Aquest deure es mantindrà durant la preparació i execució del contracte, i a més, durant un període de 5 anys més, des de la data de finalització del contracte.





Clàusula 5. Avaluació de l’execució dels serveis



L’execució dels serveis s’avaluaran amb una periodicitat trimestral mitjançant les memòries de valoració (on l’empresa haurà d’incloure els valors dels indicadors i mètriques i la seva evolució) per tal de determinar:



- Efectivitat en la política de relacions amb els mitjans.

- Efectivitat en la política de difusió.

- Possibles actuacions de millora.





Clàusula 6. Infraccions en la prestació del servei



Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les seves activitats seran sancionats conforme al que disposa aquest plec, qualificant-se les infraccions de lleus, greus i molt greus. 



Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions imputables al contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol de les seves clàusules. 



En tot cas, es consideraran faltes lleus: 



a) la manca de puntualitat o retard respecte a l'horari previst en les reunions. 

b) l'endarreriment en el compliment de les obligacions del contractista: en el cas de la dinamització de xarxes socials, s’analitzarà la generació de continguts amb periodicitat mensual. En el cas de notes de premsa i comunicacions off-line, caldrà emetre les notes de premsa durant el mateix dia de la seva aprovació per part del Consell Comarcal del Bages.

c) la realització dels treballs de manera defectuosa. 

d) la dotació insuficient dels equips de treball, personal i material. 

e) la desobediència de les ordres donades pels serveis comarcals. 

f) dificultar la inspecció als serveis comarcals.

g) la interrupció justificada del servei sense avisar al Consell Comarcal.

h) no utilització dels mitjans oferts.

i) totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus. 



Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions imputables al contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de la prestació del servei objecte del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de les clàusules del present plec. En tot cas, es consideren faltes greus: 



a) la reiteració d'actes que donin lloc a sancions lleus. 

b) la desobediència d’ordres, decisions i indicacions provinents del Consell Comarcal.

c) la no prestació durant un dia d'un dels serveis previstos en el contracte.

d) l’incompliment durant un mes de les obligacions laborals o de la SS.

e) la introducció sense autorització de modificacions en el serveis.

f) el retard reiterat en la prestació del servei.

g) la prestació irregular i reiterada del servei. 



Infraccions molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació del servei que posi en perill la seva gestió adequada. Les infraccions de qualsevol dels preceptes del TRLCSP, del RD 817/2009 de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007 i del RGLCAP que no tinguin altra consideració en el present plec es consideraran sempre molts greus. 





Clàusula 7. Sancions per infracció en la prestació del servei



Les infraccions seran sancionades conforme a la seva qualificació: 



a) les infraccions lleus, fins al 3% del pressupost del contracte. 

b) les infraccions greus, del 3,01% fins el 6% del pressupost del contracte. 

c) les infraccions molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost del contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte. 



Serà competent per a la imposició de la sanció la gerent. En el procediment es garantirà l'audiència al contractista. La imposició de sancions o incautació de garantia no alliberen el contractista d'indemnitzar al Consell Comarcal dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment. 
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