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Exp. 57CT/2017 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ 
DELS TREBALLS DE SUPORT A L’OFICINA DE JOVENTUT I HABITATGE 
PEL MANTENIMENT DELS CONTINGUTS INFORMATIUS I COMUNICATIUS 
DEL PORTAL BARCELONÈS JOVE I SUPORT ALS PROGRAMES 
D’INFORMACIÓ JUVENIL  
 
 
 
1. Objecte del contracte. 
 
Contractació dels treballs de suport a l’Oficina de Joventut i Habitatge pels 
continguts informatius i comunicatius  del Portal Barcelonès Jove i suport als 
programes d’informació juvenil. 
 
2. Descripció dels treballs a realitzar 

1. Manteniment dels diferents apartats, elaboració de notícies, fitxes de 
recursos, manteniment de les diferents àrees i municipis del Portal Barcelonès 
Jove i d’altres pàgines i portals impulsats per l’Oficina de Joventut i Habitatge 
del Consell Comarcal del Barcelonès. Aquests materials se elaboraran i es 
redactaran per formar part dels continguts del portal barcelonesjove.net, el 
format podrà ser en text o bé en format audiovisual. 
 

2. Suport i elaboració dels diferents butlletins digitals. 
 
3. Donar suport als diferents portals impulsats pels municipis de la comarca.  
 
4. Suport a l’Oficina de Joventut i Habitatge en matèria d’informació Juvenil i 
elaboració de guies informatives i altres publicacions per als joves del Barcelonès. 
 
5. Elaboració dels materials de difusió d’activitats que es realitzin des dels serveis 
comarcals de joventut i fer posterior difusió mitjançant e-mailing com a les 
xarxes socials. 
 
6. Manteniment dels diferents pàgines i perfils a les xaxes socials.  
 
7. Realització dels diferents guions, gravació i edició materials audiovisuals que 
es realitzin. 
 
8. Realització d’informes de seguiment d’impacte i realitzar propostes de millora 
constants de cara a millorar el rendiment i la fidelització dels nostres usuaris.  
 
9. Impulsar i participar en xarxa amb els altres comunities managers i 
responsables de continguts online de la comarca per tal de treballar en xarxa i 
crear espais d’interrelació entre els professionals. 
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3. Indicadors de seguiment.  
Cada mes l’adjudicatari elaborarà un informe de resultats tant qualitatiu com 
quantitatiu que acompanyarà amb la factura de la prestació del servei, la plantilla 
serà facilitada per l’Oficina de Joventut i Habitatge.  
 
 
4.- Lloc de prestació del servei 
 
Els treballs es desenvoluparan habitualment a la pròpia seu del Consell Comarcal 
del Barcelonès. 
 
 Les especificacions tècniques dels treballs vindran indicades pel responsable de 
l’Oficina de Joventut i Habitatge del Consell. 
 
El Consell Comarcal del Barcelonès no es farà càrrec de les despeses de transport 
que comportin la prestació del servei. 

 
5.- Hores setmanals i Horaris de la prestació del servei 
 
Amb la dotació inicial prevista d’aquest contracte les empreses que concorrin en 
la prestació del servei hauràn de determinar un preu unitari per a poder 
desenvolupar com a mínim una dedicació de 27 hores setmanals presencials.  
 
La prestació del servei s’haurà de desenvolupar principalment  pels matins de 
dilluns, dijous i divendres 9 a 14 h, dimarts i dimecres que serà de 8:30 a 14:30 
h.  
 
Els horaris es podran adaptar per necessitats del servei. 
  

 

6. Relacions amb l’Oficina de Joventut i Habitatge:  

Per al seguiment d'aquests treballs es podran convocar mensualment reunions de 
Coordinació.  
 
En aquestes reunions hi haurà un representant de l'entitat degudament acreditat, 
el personal de l'entitat destinat al servei objecte d'aquest contracte ¡ un 
representant del Consell Comarcal del Barcelonès.  
 
Aquestes reunions seran convocades com a mínim amb una setmana d'antelació 
pel Consell Comarcal del Barcelonès  i es realitzaran a la seu del Consell 
Comarcal. 
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7. Protecció de dades de caràcter personal 

Per a la prestació del servei esmentat, l'empresa adjudicatària cal que tingui 
accés als fitxers "Centre d’Informació i Recursos per a l'Emancipació Juvenil" 
(CIREJ) ¡ Tallers d'Emanc¡pació -juvenil (TEJ) de dades propietat del Consell 
Comarcal del Barcelonès on hi ha les dades de caràcter personal dels joves. 
 
Les empreses que presentin l’oferta hauran de complir les obligacions establertes 
a la Llei orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu 
reglament.  
 
Amb l’empresa que resulti adjudatària es signarà el corresponent contracte 
regulador de les condicions d’accés a les dades en tant que encarregat del 
tractament.  
 


