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PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’EXECUCIÓ D’UN 
PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT A 
EMPRESES DE PERFIL INDUSTRIAL EN L’ÀMBIT DEL 
MÀRQUETING DIGITAL 

 
 

 

1.  Antecedents 

La presència del sector industrial és una realitat en el teixit productiu català així com 
també a la ciutat de Barcelona. L’Ajuntament de Barcelona està apostant per l’impuls a 
la Indústria de la ciutat i els polígons industrials. Aquests, se situen en dues zones 
concretes: l’Eix Besòs (que inclou els Districtes de Sant Andreu i Sant Martí i els polígons 
industrials de Bon Pastor, Torrent de l’Estadella, Verneda i Monsolís) i l’Eix Llobregat 
(que inclou la zona industrial del Barri de La Marina així com el Polígon de la Zona 
Franca).  

Dins del marc d’actuació de Pla de Barris per la zona de La Marina i Bon Pastor i encabits 
dins el Plans de Desenvolupament Econòmic dels Districtes de Sants-Montjuïc i Sant 
Andreu, Barcelona Activa proposa diversos programes d’acompanyament per la millora 
de la competitivitat empresarial de les empreses de perfil industrial.  

En aquest cas concret, es proposa un programa amb l’objectiu de millorar les accions de 
màrqueting digital d’aquestes empreses ubicades a les zones industrials de la ciutat. 
L’objectiu és poder ajudar a que aquest perfil d’empresa, que majoritàriament no té tants 
recursos com el grans grups industrials (es tracta de petites i mitjanes empreses) i amb 
una orientació més cap al producte que cap a la imatge/venda i aplicació de les TIC. Per 
tant, es pretén una primera intervenció per a que les empreses de perfil industrial puguin 
incorporar millores, guanyar visibilitat i, en definitiva, estar més actualitzades en un 
mercat on cada cop és més important la vessant digital.    

 
 

2. Finalitat del contracte 

 
La finalitat del Programa és realitzar un Programa d’acompanyament individualitzat a 
empreses de perfil industrial amb l’objectiu de millorar el seu màrqueting digital (web, 
posicionament, xarxes socials, vídeos corporatius/de producte, imatge corporativa, entre 
d’altres aspectes).  
 
Es preveu un acompanyament a 10 empreses durant un període de temps d’entre 3 a 6 
mesos.    
 
Les empreses a les quals es realitzarà aquest acompanyament seran seleccionades per 
Barcelona Activa amb el plantejament que siguin empreses de perfil industrial, petites i 
mitjanes empreses, ubicades als polígons industrials de la ciutat (zona Besòs i zona 
Llobregat).  
 

 
El tipus d’acompanyament que es vol donar, té els següents objectius:  

a) “Personalitzar” els plans de treball a desenvolupar amb cadascuna de les 10 
empreses participants en el programa, duent a terme projectes individualitzats i 
ajustats a la seva realitat. 

 
b) Desenvolupar una proposta d’estratègia de marca/producte i/o de promoció de 

l’empresa des d’una perspectiva de màrqueting digital.  
 

c) Proposar i presentar a cada una de les 10 empreses un pla de treball. Les 
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accions a proposar dependran de cada cas. De forma orientativa, podran 
consistir en les següents accions: modificacions o canvi de web corporativa, 
incorporació de vídeos de producte/servei, accions de màrqueting digital a través 
de xarxes socials o d’altres suports, accions de màrqueting promocional (suports 
visuals d’imatge de producte i/o d’empresa).  

 
d) Implementar alguna d’aquestes accions prèviament planificades i avaluar 

l’efectivitat de l’acció realitzada.  

  
Tot i que l’empresa adjudicatària haurà de realitzar projectes ajustats a les necessitats 
de cada empresa industrial incorporada al programa, s’estableixen uns requisits mínims 
a acomplir en cada projecte amb les 10 empreses industrials:   

- Un mínim de 3 sessions de treball amb cadascuna de les 10 empreses 
industrials, amb les següents temàtiques:  

o 1 sessió inicial de briefing de projecte, de coneixement de necessitats i 
de l’estratègia empresarial de l’empresa industrial.  

o 1 sessió d’assessoria en comunicació i posicionament de marca, amb 
presentació de propostes de millora i pla de treball amb l’empresa. 

o 1 sessió de final de projecte, a realitzar després de la implantació 
d’alguna/es de les propostes anteriors.   

 

- Que es faci efectiva la implantació d’almenys 1 acció en cada una de les 10 
empreses industrials. Aquesta acció serà acordada amb cada una de les 
empreses industrials.   

 

3. Públic objectiu 

Els beneficiaris d’aquest programa d’acompanyament seran empreses de perfil 
industrial, petites i mitjanes empreses ubicades a la ciutat de Barcelona,  prioritàriament 
en les zones industrials de Besòs (Polígons de Bon Pastor, Torrent de l’Estadella i 
Verneda) o Llobregat (La Marina, Zona Franca).  

 

A més, s’estableixen, els següents criteris a l’hora de seleccionar les empreses 
participants:  

 . 
- Que realitzi activitat de tipus indústria manufacturera. Per tant, amb procés 

productiu i producte propi.  

- Implicació i participació dels socis o de persones amb llibertat i autonomia 
directiva dins l’empresa. 

- Projecció de futur ambiciosa, sostenible i responsable. 

Es valorarà també que ja tingui operativa una pàgina web, així com d’altres elements de 
màrqueting digital (perfil de Linkedin, email marketing, etc.).  

 

4. Objecte del contracte 
 

Realitzar 10 processos d’acompanyament específic a empreses de perfil industrial 
(prèviament seleccionades per part de Barcelona Activa). Es tracta d’un acompanyament 
“personalitzat” per a cadascuna les 10 empreses, a iniciar i finalitzar dins l’any 2018. La 
durada de cadascun dels processos d’acompanyament serà de 3 a 6 mesos.  

 
Per part de les empreses interessades en l’adjudicació de la present licitació, s’espera 
una proposta de Pla de Treball compromesa, solvent i que millori les garanties d’èxit per 
a les empreses participants. S’haurà de presentar un projecte tipus d’intervenció 
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individualitzada amb una empresa. Es valorarà igualment l’aportació d’experiència prèvia 
en projectes d’acompanyament a empreses de perfil industrial.  
 
Juntament amb el Pla de Treball, també es demana que s’aportin els currículums 
professionals de l’equip que realitzarà les tasques d’acompanyament. Es valorarà que 
aquestes persones tinguin experiència/coneixements especialitzats en l’àmbit indicat. 
 
Les persones que formen part d’aquest equip, hauran de tenir una vinculació laboral 
directa (treballadors i/o socis) amb l’empresa adjudicatària. A més, Barcelona Activa 
supervisarà que aquestes persones estiguin implicades directament en el projecte 
d’acompanyament de cada una de les 10 empreses.  
 
El termini d’execució del contracte entre Barcelona Activa i l’empresa adjudicatària 
s’iniciarà amb la formalització del mateix i tindrà una durada màxima de 6 mesos.  

 

5. Requeriments de l’execució de les activitats 
 

a) Barcelona Activa coordinarà en tot moment el programa en última instància i en 
marcarà les línies directrius, així com validarà l’equip proposat per l’empresa 
adjudicatària. També es validaran els Plans de treball individualitzats que 
s’acordin amb cada empresa industrial participants en el programa.  
 

b) L’empresa adjudicatària d’aquest contracte no podrà tractar ni utilitzar les dades 
de les empreses i usuaris vinculats al programa ni cap mena d’informació 
relacionada en qualsevol aspecte que no estigui directament vinculada amb el 
desenvolupament d’aquesta activitat. 

 
c) Els drets de propietat intel·lectual dels materials resultants d’aquest programa 

(web, imatges, vídeos, etc.) seran propietat de l’empresa industrial. Tant 
l’empresa adjudicatària com Barcelona Activa en podran fer ús en el cas de 
necessitat (per difusió de casos d’èxit, seguiment del projecte, entre d’altres 
motius).  

 
d) L’empresa adjudicatària haurà de fer entrega a Barcelona Activa d’una memòria 

final explicativa del treball realitzat amb cada una de les 10 empreses 
beneficiàries.  

 
e) L’empresa adjudicatària haurà de disposar de medis per desenvolupar el 

projecte, incloent infraestructures informàtiques i elements necessaris per la 
tasca de l’equip tècnic. També aportar els recursos per obtenció i processat 
d’imatges, plataformes informàtiques per l’allotjament de web, entre d’altres.  

 
 

f) Caldrà establir una coordinació continua amb els tècnics i responsables de les 
diferents àrees de Barcelona Activa relacionades. 
 
 

 

6. Informació i aclariments  

Per a qualsevol aclariment o informació addicional sobre els aspectes tècnics d’aquest 
plec dirigiu-vos a: jesus.camas@barcelonactiva.cat i oriol.olle@barcelonactiva.cat 

   
 
APROVA:  
 
 
Sara Berbel  
Directora General de Barcelona Activa  
 
Barcelona, 28 de febrer  de 2018 


