
PROPOSTA DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL CICLE 
DE SEMINARIS DE MÀRQUETING DIGITAL I EINES D’INTERNET PER 
GESTIONAR LA TEVA EMPRESA 

 

Clàusula T1. Antecedents  

Segons la diagnosi feta de la comarca i donada l’experiència en les empreses que han  
participat en les accions implementades en passades convocatòries del projecte Treball 
a les 7 comarques: Baix Ebre Avant, hem observat que la majoria d’aquestes tenen 
dificultats per professionalitzar-se en aspectes com la promoció i comunicació del 
producte, la cerca de nous canals de comercialització, el màrqueting aplicat a les noves 
eines digitals,...  
 
Per les empreses és vital entendre i gestionar adequadament aquests aspectes per 
poder garantir la seva supervivència i creixement. Hem de tenir en compte que en molts 
casos la gestió diària de l’empresa, la producció i/o prestació de serveis, la 
comercialització i la distribució, sol recaure sobre la mateixa persona, la qual 
generalment sol tenir un perfil més enfocat a la producció/prestació del servei que a la 
comercialització i venta. Mentre que altres empreses deixen aquestes tasques en mans 
de professionals autodidactes que presenten mancances en aquells coneixements 
necessaris per rendibilitzar la seva empresa. 
 
En aquesta situació s’hi troben moltes empreses del Baix Ebre i aquest fet s’ha evidenciat 
amb la gran quantitat d’empreses que durant les passades convocatòries han sol·licitat 
poder realitzar aquesta tipologia de seminaris. Cada cop més, la presència online de 
qualsevol negoci empresarial esdevé important inclús, imprescindible. 
 
Per aquests motius, es continua proposant un treball de base amb les empreses per 
dotar-los dels coneixements necessaris per tal de millorar les seves estratègies 
comercials online, tenint en compte la diversitat empresarial existent, i per tant, les 
diferents necessitats de gestió comercial, i que responen a una necessitat de 
professionalització en l’àmbit del màrqueting, la gestió comercial i la comercialització 
online, així com l’impuls de la seva visibilitat a la xarxa, acabant per una gestió eficaç de 
la cartera de clients. 
 

Així doncs, amb aquest cicle de seminaris es pretén ajudar a les empreses del territori a 
conèixer i desenvolupar les eines digitals que facin incrementar la seva productivitat i 
presència a la xarxa, per tal que repercuteixi en la creació d’ocupació. 
 

L’acció, objecte del contracte, està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local (Programa de 
suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: projecte 
Treball a les 7 comarques) i cofinançada pel  Ministerio de Empleo y Seguridad Social- 
Servei Públic d’Ocupació Estatal.  

En el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, el Govern pretén intervenir en la 
comarca del Baix Ebre i sis comarques més: l’Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès, la Terra 



Alta, la Ribera d’Ebre i el Montsià, amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament 
econòmic local i la creació d’ocupació, i estableix que per fer front a les desigualtats 
territorials s’han de dur a terme serveis i programes adreçats a la generació d’ocupació, 
la creació d’activitat empresarial, i la dinamització i l’impuls del desenvolupament 
econòmic local, de manera que sigui possible desenvolupar un entorn que afavoreixi la 
dinamització socioeconòmica de la comarca.  

 

Clàusula T2. Objecte del contracte  

L’objecte del contracte és la contractació de l’acció denominada “ Cicle de seminaris de 
màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva empresa”. 

L’objectiu general de l’acció “Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet 
per gestionar la teva empresa” és oferir a les empreses del territori els coneixements 
necessaris per a la creació d’una estratègia de màrqueting i lloc web competitiva per a 
millorar la seva visibilitat online, per millorar i incrementar la seva productivitat i per 
millorar el seu rendiment, per tal que repercuteixi en la creació d’ocupació.  
 

Clàusula T3. Característiques i descripció del servei   

Per tal d’assolir els objectius marcats, en aquest cicle de seminaris serà necessari que 
l’empresa licitadora desenvolupi els següents seminaris:    

 
1. Eines al núvol: treballem col·laborativament 

- Conèixer les diferents eines de Google per treballar en xarxa 
 

2. Posicionament a internet: com fer SEO al 2018? 

- Conèixer el funcionament dels cercadors per saber com fer-ne el SEO 
 

3. El CRM. Com vincular el teu CRM amb les eines d’email màrqueting 

- Conèixer el funcionament d’un CRM 
 

4. Taller pràctic de creació de butlletins i newsletters mitjançant les noves eines 
d’email màrqueting 

- Saber crear i configurar butlletins i newsletters utilitzant eines d’email 
màrqueting 
 

5. Internet Update: les darreres novetats d’Internet 

- Conèixer les últimes novetats d’Internet al voltant de les xarxes socials i els 
llocs webs 

Elements a incloure en la planificació de les sessions de cada seminari:  
 

- Metodologia de treball per executar cadascun dels seminaris amb la 
especificació de les temàtiques concretes que es tractarà en cada seminari. 



- Definició del nombre de sessions que es realitzaran en cada seminari, així com el 
nombre d’empreses beneficiaries en cada un d’ells. 

 

Clàusula T4. Obligacions del contractista    

 
1. Equip de treball 

L’empresa, professional o equip contractant haurà de disposar d’experiència acreditada 
i els coneixements tècnics necessaris per al compliment de l’objecte del contracte. Per  
a això, haurà de presentar un certificat dels serveis prestats en cada administració i/o 
empresa en la qual hagi desenvolupat els treballs objecte del contracte que inclogui la 
valoració qualitativa d’aquest treball desenvolupat.  

En la presentació de l’equip de treball que duran a terme l’execució dels seminaris caldrà 
fer constar una taula on s’identifiqui:   

• La dedicació de cada professional, especificant-ne el nom i cognoms i les seves 
funcions. S’ha d’adjuntar el currículum de cada professional que formarà part de 
l’equip de treball, incloent la seva formació acadèmica i l’experiència professional.  

• Les tasques que realitzarà directament relacionades amb l’objecte del contracte i el 
temps que dedicarà a cadascuna de les tasques a realitzar en el marc de l’acció, 
objecte del contracte.  

L’empresa adjudicatària designarà una persona com a responsable de l’execució de 
l’acció que serà l’enllaç amb l’equip tècnic del projecte “Baix Ebre Avant” en les tasques 
de seguiment i avaluació de les activitats que es duguin a terme en el marc del “Cicle de 
seminaris de màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva empresa”. 

Aquests seminaris s’hauran de fer de manera presencial a la comarca, d’acord amb les 
necessitats del Consell Comarcal, de les empreses i d’acord amb les pautes de l’equip 
tècnic del projecte “Baix Ebre Avant”. 

 

2. Informació a incloure a la proposta de servei 

La proposta de servei per a l’execució de l’acció “Cicle de seminaris de màrqueting digital 
i eines d’internet per gestionar la teva empresa” haurà de donar resposta a la Clàusula 
3ª. Característiques i descripció del servei, i haurà d’incloure la següent informació:  

❖ Objectiu general 
❖ Objectius específics 
❖ Metodologia de treball prevista que inclogui les temàtiques concretes que es 

duran a terme 
❖ Calendari i fases d’execució 
❖ Resultats esperats i productes a lliurar  
❖ Indicadors d’avaluació de l’acció 
❖ Nombre d’empreses participants 
❖ Proposta dels continguts dels seminaris 
❖ Identificació de l’equip de treball d’acord amb les especificacions de l’apartat 1 

d’aquesta Clàusula 

 



3. Lloc on es prestarà el servei 

Les activitats previstes en el “Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet 
per gestionar la teva empresa” que impliquin el desenvolupament del propi seminari, la 
realització de sessions pràctiques o sessions individuals amb les empreses i/o persones 
físiques, així com la coordinació tècnica dels seminaris es realitzaran de forma presencial 
a la seu del “Viver d’empreses i centre de negocis Baix Ebre Innova” a Camarles, i al 
Consell Comarcal del Baix Ebre a Tortosa, si s’escau. 

 

4. Publicitat del servei 

L’empresa adjudicatària per la implementació del “Cicle de seminaris de màrqueting 
digital i eines d’internet per gestionar la teva empresa”  haurà de donar l’adequada 
publicitat al caràcter públic del finançament del projecte Baix Ebre Avant i dels  
corresponents seminaris fent constar en tota mena de documents, informes, material, 
etc, que l’acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc 
dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social-Servei Públic d’Ocupació Estatal.  

També s’haurà d’incloure i fer constar en totes les mesures d’informació i publicitat 
adreçades a les persones/empreses participants i destinatàries, als destinataris 
potencials i al públic en general, així com als informes parcials i finals, justificatius i a les 
presentacions o material de suport derivades de l’acció “Cicle de seminaris de 
màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva empresa” el següent: 

❖ Emblema del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
❖ Emblema de la Generalitat de Catalunya 
❖ Emblema del Servicio público de empleo estatal, del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social 
❖ Emblema del Consell Comarcal del Baix Ebre 
❖ Emblema del projecte Baix Ebre Avant 

 

Les instruccions d’harmonització es troben a l’adreça: 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ 

 

Clàusula T5. Presentació i lliurament de documentació 

 

La totalitat de la documentació presentada s’haurà de fer d’acord amb els criteris tècnics 
de justificació establerts pel Servei d’Ocupació de Catalunya a la Guia de prescripcions 
tècniques del Projecte “Treball a les 7 Comarques” 2017 i amb la supervisió i seguiment 
de l’equip tècnic del projecte Baix Ebre Avant. 

 

 

 

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/


L’empresa adjudicatària haurà de presentar la següent documentació: 

1. Informe parcial 

Es realitzarà un informe parcial de desenvolupament de l’acció “Cicle de seminaris de 
màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva empresa”  que farà referència 
a l’activitat desenvolupada en cada seminari fins el 30 de juny de 2018 i, s’haurà 
d’entregar durant els primers quinze dies del mes de juliol de 2018. 

Aquest informe parcial haurà d’incloure la descripció de les activitats realitzades fins a 
la data amb cadascun dels seminaris que formen part de l’acció i que realitzarà 
directament l’empresa adjudicatària de l’acció objecte del contracte amb els continguts 
que es detallen a continuació: 

• Un quadre resum amb indicació de l’estat d’execució de cadascun dels 
seminaris 

• Descripció de les activitats realitzades amb cada sessió del seminari fins a la 
data que es justifica, comparant-les amb les previstes. 

• Cronograma detallat amb la data i el nombre de sessions realitzades amb els 
diferents col·lectius beneficiaris, fins la data que es justifica. 

• Nombre i detall de les temàtiques concretes que s’ha tractat en cada 
seminaris, fins la data que es justifica. 

• Anàlisi de les principals dificultats aparegudes en la implementació dels 
seminaris, durant el període a justificar. 

• Desviacions produïdes respecte al previst a la proposta inicial del servei. 

 
2. Informe final 

Es realitzarà un informe final que s’haurà de presentar la segona quinzena del 
mes de desembre de 2018 i correspondrà a la totalitat de les activitats 
desenvolupades durant el 2018, és a dir, durant la durada del servei. L’informe 
final haurà d’incloure la descripció de les activitats desenvolupades directament 
per l’empresa adjudicatària de l’acció objecte del contracte i, amb els continguts 
que es detallen a continuació: 

• Descripció de les activitats realitzades amb cada sessió dels seminaris i amb 
els diferents col·lectius beneficiaris, comparant-les amb les previstes. 

• Cronograma detallat amb la data i el nombre de sessions realitzades amb els 
diferents col·lectius beneficiaris durant tot el cicle de seminaris. 

• Detall i valoració dels resultats i/o productes aconseguits, durant les sessions 
dels seminaris. 



• Copia de la documentació i materials produïts per dur a terme la totalitat de 
les sessions dels seminaris. 

• Anàlisi de les principals dificultats aparegudes en la implementació dels 
seminaris. 

• Desviacions produïdes respecte al previst a la proposta inicial del servei. 
 

3. Informes de coordinació, seguiment i avaluació 

L’equip tècnic del projecte Baix Ebre Avant realitzarà un seguiment continuat de l’estat 
d’execució dels seminaris, amb l’objectiu de fer el seguiment de les actuacions  
executades, valorar el grau d’assoliment d’objectius i resultats previstos, detectar 
possibles desviacions,... amb l’objectiu d’establir les rectificacions necessàries per al bon 
funcionament de l’acció, on podrà sol·licitar a l’empresa contractant els informes de 
seguiment i avaluació necessaris per a la correcta coordinació de l’acció. 

Tota la documentació derivada del “Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines 
d’internet per gestionar la teva empresa” passarà a ser propietat del Consell Comarcal 
del Baix Ebre. 

 

Clàusula T6. Condicions de desenvolupament dels treballs 

a) La supervisió, seguiment i control del resultat de les sessions i del seguiment del 
cicle de seminaris correspondrà a l’equip tècnic del projecte Baix Ebre Avant del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. En qualsevol cas, la directora i la tècnica del 
projecte Baix Ebre Avant seran el vincle principal de l’empresa que obtingui la 
licitació. 

b) Per al seguiment i control de la realització dels seminaris es realitzaran reunions 
periòdiques (mínim 1 cop cada dos mesos),  entre l’equip tècnic del projecte Baix 
Ebre Avant, el personal expert que intervingui en la implementació del “Cicle de 
seminaris de màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la teva empresa”   
i la persona designada per l’empresa adjudicatària com a responsable i 
interlocutora de l’acció. 

c) En el cas que el treball desenvolupat per l’empresa adjudicatària  no s’adeqüi als 
requeriments dels tècnics, a l’objecte del contracte, a la programació temporal 
prevista, al correcte assoliment dels objectius i resultats previstos, ometi 
informació, i qualsevol actitud o negligència que pugui afectar al 
desenvolupament del contracte i dels mateixos seminaris, el Consell Comarcal del 
Baix Ebre comunicarà a l’empresa contractada aquesta situació i li sol·licitarà que 
rectifiqui les actuacions i millori la prestació dels serveis per complir de forma 
satisfactòria l’objecte del contracte i les seves especificacions. Si l’empresa no 
rectifica satisfactòriament les seves actuacions, el Consell Comarcal del Baix Ebre 
podrà rescindir i/o donar per cancel·lat el contracte signat.  



d) El fet de resoldre anticipadament el contracte pels motius anteriors, impedirà que 
l’empresa adjudicatària sigui novament contractada pel Consell Comarcal del Baix 
Ebre per a la mateixa acció o per a qualsevol altra actuació en un futur. 

 
Clàusula T7. Condicions econòmiques  

1. Import de la licitació 

L’import màxim de licitació que abonarà el Consell Comarcal del Baix Ebre  per 
l’acció “Cicle de seminaris de màrqueting digital i eines d’internet per gestionar la 
teva empresa”  serà de 6.400,00 € (sis mil quatre-cents euros), Base exclosa d’IVA. 
 

No es prendran en consideració i quedaran excloses de la licitació, les ofertes 
econòmiques presentades que superin els imports establerts com a pressupost 
de la licitació.  
 

2. Pagament del servei al contractista. 
 

El pagament es realitzarà fraccionat en 3 terminis: 
 
a) 25% a l’inici del primer seminari   

b) 50% de l’import de l’acció al mes de juliol del 2018, previ entrega de l’informe 
parcial justificatiu per part de l’empresa adjudicatària, amb el continguts 
detallats a la Clàusula 5ª apartat 1 i 3, i  vist-i-plau de la directora del projecte 
Baix Ebre Avant. 

c) El 25% restant de l’import de l’acció s’abonarà un cop finalitzat el servei i a 
l’entrega de l’informe final justificatiu d’acord amb la Clàusula 5ª. Apartat 2 i 
3, i vist-i-plau de la directora del projecte Baix Ebre Avant.  

 

Clàusula T8. Abast temporal de l’actuació  

La durada del contracte serà des de l’endemà de la seva signatura fins al 31 de desembre 
de 2018, data màxima per entregar al Consell Comarcal del Baix Ebre tota la 
documentació, informes, factures i altra documentació necessària objecte del contracte, 
sense possibilitat de pròrroga.  

L’empresa adjudicatària està obligada a estendre l’activitat que se li requereix com a 
contraprestació contractual fins al moment del tancament i la liquidació definitiva del 
projecte. S’entendrà que el projecte és tancat i liquidat quan haurà estat completament 
justificat davant dels organismes competents i aquesta justificació haurà estat 
considerada adequada i suficient. 

 

Tortosa (Baix Ebre), març de 2018 


