
PLEC TÈCNIC PER AL SERVEI D'UN PLA DE PROMOCIÓ PER A l'IMPULS DE 
SIS EMPRESES CREADES EN ELS DOS ÚLTIMS ANYS.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE:

Dintre del  món empresarial  i  comercial  resulta  essèncial  una bona estratègia  de 
promoció i màrqueting per part dels xicotets i mitjans comerços. Actualment resulta 
fonamental una forta presència a la web i ser capaços de transmetre una imatge de 
serietat i professionalitat a través de les xarxes socials. Els propietaris d'aquestes 
empreses, sent sabedors d'aquesta necessitat de difusió, es van poder acollir a les 
ajudes publicades per aquesta entitat en matèria de llançament i promoció. 

Per tot açò l'objectiu d'aquest Pla de Promoció és impulsar de forma directa a seis 
comerços/empreses  de  Xàtiva,  constituides  en  els  dos  últims  anys,  amb  un 
component innovador i amb vocació de perdurabilitat.

2.- PARTICIPANTS:

Empreses dedicades a realitzar campanyes publicitàries, posant a la disposició del  
les empreses la seua experiència en el mercat, ajudant-los a augmentar els seus 
ingressos o millorar el reconeixement de la seua marca. 

3.-  CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PROJECTE:

Els projectes a presentar pels licitadors hauran de contemplar un pack de llançament 
amb els següents requisits:

PACK DE LLANÇAMENT:

1. Vídeo presentació empresa.

2.  Lot  de  15  fotos  de  perfils  professsionals  i  de  tenda,  si  escau,  que 
s'entregaran  als  propietaris,  i  que  es  podran  utilitzar  per  a  la  campanya 
d'atracció de seguidors en els perfils socials més utilitzats.

3. Estudi de situació de presència digital de marca (social mitjana i web) i de la 
competència.

a) Correcció de possibles errors en els perfils social mitjana.

b) Recomaendaciones associades sobre els resultats de l'estudi.

c) Revisió de la integració i alta en Google Bussines/Google Maps.
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d) Auditoria web ( si la té) i presentació d'informe de millora. 

4. Campaña d'atracció de seguidors en els perfils socials més utilitzats.

- Disseny de dues campanyes d'atracció de seguidors.

5. Estudi de viabilitat de ecommerce.

6. Suport tècnic: 2 hores (presencials) de tutoria/memòria per a la ressolució de 
dubtes i assessorament en captació de seguidors en social mitjana; captacio de 
leads.

7.  Suport  tècnic:  2  hores (presencials)  de formació personalitzada en eines 
necessaries  en  social  media/web;  formació  en  campanyes  de  publicitat 
segmentada per a social media.

8. Realització campanya per a difusió en radio de falca publicitària,  premsa 
local i carteleria.

9. Realització de campanya per a la participació en jornades i actes organitzats 
per a l'Ajuntament de Xàtiva, relacionats amb l'activitat empresarial.

10. Realització d'un acte promocional de l'empresa en espai municipal o en la 
pròpia empresa.
 
11.  Orientació  en  comptabilitat  de  l'empresa  i  ús  d'eines 
informàtiquesrelacionades en aqueixa tasca.

12.  Proposar  taula  rodona o  debat  entre  totes  les  empreses implicades en 
aquest projecte. 

4.- DURADA  DEL PROJECTE:

El projecte ha de  tindre una durada de 1 mes per empresa, amb un total  de 6 
empreses, que han sigut seleccionades pel departament de promoció econòmcia de 
l'Ajuntament de Xàtiva.

5.- PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ:

El pressupost destinat a la despesa total per cada pack de llançament serà de:
Base imposable: 750 €
IVA 21,00%: 157,5 €
Total: 907,5 €

Total 6 packs de llançament: 5.445 €
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6.- JUSTIFICACIÓ DEL SISTEMA D'ADJUDICACIÓ:

D'acord amb la quantia es proposa el procediment obert simplificat sumari. 

Resultant  que,  segons  s'acredita  per  l'Oficina  de  Gestió  Pressupostària,  existeix 
quantitat suficient per atendre la despesa per import de 5.445 euros, amb càrrec a 
l'aplicacions pressupostària numero  1D1/4330/22609,  segons la retenció de crèdit 
numero 16211

7.- CRITERIS DE PUNTUACIÓ:

El criteri de valoració serà únicament l'econòmic.

L'empresa  que  presente  la  millor  oferta  econòmica  serà  l'adjudicatària
del contracte.

Xàtiva, a la data de la signatura

Trinidad Fresneda Lloret
Responsable Secció Promoció Socio-Econòmica

Ana Bolinches MArtínez
Directora Àrea Règim Interior

Document signat electrònicament
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