PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER AL
MANTENIMENT DE LA WEB I ELS CONTINGUTS DIGITALS DEL FÒRUM DE
COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA DE GRANOLLERS

OBJECTE DEL CONTRACTE
L'objecte del contracte és:
La contractació del servei de per al manteniment de la web i els continguts digitals del Fòrum
de Col·laboració PublicoPrivada (CPP) de Granollers, per als anys 2016 i 2017.
El Fòrum de CPP de Granollers te com a objectiu contribuir a la reflexió, a la difusió i a la
recerca de fórmules innovadores de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per al
desenvolupament de noves polítiques públiques més eficients i ajustades a les necessitats de
la ciutadania i les empreses. El Fòrum, a més, complementa les iniciatives acadèmiques i
institucionals que es duen a terme a Catalunya, aportant la perspectiva de l'Administració i el
món Local, fins ara inèdita a Catalunya.
El Fòrum es constitueix, doncs, com un espai de trobada i de reflexió obert a la participació de
totes les persones interessades en generar coneixement, realitzar propostes i impulsar
projectes en aquest àmbit, que inicialment s'organitza a través de seminaris periòdics que
aborden aspectes concrets, enfocaments innovadors i experiències d'èxit en la col·laboració
públic-privada a tot el món, fent especial atenció a les que s'han desenvolupat en l'àmbit local.
El Fòrum CPP Granollers es posa en funcionament l'any 2012 en el marc del projecte de Can
Muntanyola, un equipament per donar serveis avançats a les empreses que és el resultat de la
col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers, la Cambra de Comerç de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Simultàniament el Fòrum ha abordat, a la seva web, creada per al projecte, un recull de
continguts de bones pràctiques, tendències i documents de referència en relació a la
col·laboració publicoprivada, creant diferents articles d’opinió pròpia en el blog del fòrum.
Per mantenir i consolidar les dues vies de presència principal del Fòrum de CPP de Granollers,
cal mantenir, actualitzar i dinamitzar la web del mateix, així com les seves xarxes socials
associades.

TASQUES A REALITZAR
Per al manteniment, actualització i dinamització del Fòrum de CPP de Granollers, les tasques a
realitzar són les de manteniment del lloc web del Fòrum i creació de nous continguts, a més de
la gestió de les xarxes socials. D’acord amb l’anterior, es planteja el manteniment d’una
presència de qualitat i efectiva a internet, tenint en compte 4 vectors de treball principals:
a) Manteniment de continguts web (gestió del que es consideri oportú penjar, afegir
continguts propis, comunicació i difusió en cas de jornades, etc.)

b) Gestió del compte de twitter: 2-3 tweets setmanals sobre CPP, i seguiment i
dinamització en els dies que es celebri jornada del Fòrum
c) 1 article original mensual de reflexió, anàlisi o opinió
d) 1 fitxa mensual relativa a Bones Pràctiques en l’àmbit de la col·laboració publicoprivada
a nivell internacional

DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà des de la data d’adjudicació fins al dia 31 de desembre de 2017.
No es preveuen pròrrogues.

PAGAMENT DEL CONTRACTE
L’adjudicatari del contracte presentarà al registre d’entrades de Granollers Mercat quatre
factures en concepte de 25 % del preu d’adjudicació, abans dels dies 30 de juny i 30 de
novembre dels anys 2016 i 2017, indicant a la factura el compte bancari on s’ha de fer efectiu el
pagament.

Granollers, 22 de febrer de 2016

El responsable del contracte

Jordi Táboas Suárez
Director de Granollers Mercat

