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BARCELONA ACTIVA, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

La missió de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de 

Barcelona és: 

 

 “Impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la qualitat de 

vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l'ocupació, l'impuls de 

l'emprenedoria i el suport a les empreses. Responent a les diferents necessitats de les persones en el 

seu territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, la social i solidària. 

 

Ho fem potenciant l’empoderament de la ciutadania, el reequilibri entre territoris per assolir un model 

just de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació”.  

 

ELS NOSTRES VALORS 

 

Barcelona Activa, que l’any 2017 celebra els seus 30 anys, treballa per fer de Barcelona una ciutat més 

justa i per transmetre una sèrie de valors:   

 

1. Igualtat d’oportunitats i progrés social 

2. Cooperació, dins l’organització i amb d’altres 

3. Economia al servei de les persones: social i sostenible 

4. Esperit de servei públic, i ètica professional i personal 

 

Aquests valors, com no pot ser d’una altra forma, s’incorporen en la nostra comunicació i es reflecteixen 

en la utilització de: 

 

a) Un llenguatge integrador i no sexista 

b) Imatges que incorporen la paritat de sexes (amb un percentatge del 60% d’un sexe i un 40% de l’altre 

sexe), la diversitat (tant de discapacitats, origen o intergeneracional) i utilitza exemples dels 

diferents perfils que hi ha a la ciutadania de Barcelona, buscant una major identificació entre 

l’Organització i l’úsuari.  

c) Missatges clars, entenedors i que eviten els tecnicismes en la mesura del possible. 

 

ELS NOSTRES OBJECTIUS DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ 

 

L’objectiu estratègic de Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa és aconseguir que la ciutadania 

de Barcelona conegui els productes i serveis que li oferim, i que confiï en l’organització per a què 

l’acompanyi en el seu procés vital (ja sigui de cerca de feina o de millora professional, ja sigui en la 

realització de la seva idea emprenedora, ja sigui en la seva formació o ja sigui en el creixement 

empresarial del seu negoci).   

 

Per assolir aquest objectiu, s’ha de treballar per:  

 Posicionar Barcelona Activa com l’agència responsable de l’execució de les polítiques econòmiques 

de la ciutat de Barcelona, una Barcelona Activa que enguany celebra 30 anys de servei a la ciutadania 

de Barcelona. 

 Presentar els diferents programes i iniciatives que s’estan desenvolupant a la ciutat, especialment 

els relacionats amb l’Ocupació, l’Emprenedoria i programes de suport a l’Empresa. 

 Posicionar l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa com a entitats que estan al costat i al servei 

de les persones i  de les empreses, com a agent generador d’ocupació estable i de qualitat. 



   
   

 
    

           
   

 Pàgina 2 de 12   
                                                                                                                EXP 46/17 PPT 

 

 

 Presentar les diferents iniciatives econòmiques que està desenvolupant l’Ajuntament de Barcelona 

en clau territorial (Plans de desenvolupament de Districtes, punts d’orientació i assessorament en 

ocupació, dispositius de Treball als barris, etc). 

 Elaborar propostes de comunicació diferenciades en funció dels segments als quals ens adrecem. 

 Aconseguir una major interacció amb l’organització ja sigui via presencial o via online.  

 Aconseguir que el nostre client intern, les persones treballadores de Barcelona Activa, coneguin tota 

l’activitat que duem a terme, i s’identifiquin amb l’organització i els seus valors, tot generant una 

cultura cohesionada i un profund orgull de pertinença a la mateixa.   

 

EL NOSTRE PÚBLIC OBJECTIU  

 

Per tal d’avaluar la necessitat de comunicar de forma intensiva els programes i serveis que es duen a 

terme des de Barcelona Activa, és imprescindible conèixer quins són els diferents targets sobre els que 

té impacte la nostra activitat:  

 

 Ciutadania de Barcelona en situació d’atur, que estan o no en procés de cerca de feina. Entre aquest 

col·lectiu, destaca la importància d’arribar als més joves (menors de 30 anys) i els majors de 45 anys, 

ja que es tracten dels dos col·lectius on l’atur incideix amb major intensitat a la nostra ciutat.  

 Veïns i veïnes dels districtes amb major desigualtat de la ciutat. Barcelona Activa és l’entitat 

responsable d’executar (conjuntament amb els propis Districtes) els Plans de Desenvolupament 

Econòmic de Districte. En aquest context, és vital arribar a la ciutadania d’aquests districtes amb un 

missatge clar, directe i en clau de servei per tal que coneguin l’oferta de Barcelona Activa i puguin 

utilitzar-la.  

 Persones treballadores en actiu, que estan en procés de millora i progrés professional  

 Empreses, entitats i pimes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que necessiten acompanyament i 

assessorament per poder créixer i connectar-se amb l’ecosistema i així contribuir a la seva 

consolidació amb models socialment responsables i a la generació d’ocupació de qualitat.  

 Persones emprenedores, que tenen la voluntat de fer realitat la seva idea de negoci, sigui de forma 

col·lectiva, comunitària o individual. Volem donar suport a la iniciativa emprenedora per posicionar 

Barcelona com a referent internacional de ciutat emprenedora. 

 Empreses i professionals internacionals, que veuen com Barcelona pot ser el lloc on invertir / obrir 

una delegació i alhora ser un destí per créixer professionalment. En aquest sentit, Barcelona Activa 

és responsable de dur a terme tota la comunicació de l’equip de Promoció de la Ciutat, tant on com 

off line.   

 

 

1- L’ECOSISTEMA DIGITAL DE BARCELONA ACTIVA 

Barcelona Activa compta amb diferents canals de difusió de continguts digitals adreçats als diferents 

col·lectius de persones usuàries dels serveis (persones en actiu o en situació d’atur, persones 

emprenedores, persones empresàries, etc) .  

Aquests canals online ajuden a assolir els objectius de Màrqueting i Comunicació de l’entitat (i que 

s’indiquen en el punt 3) i tenen el doble objectiu d’informar de productes i serveis i facilitar la inscripció 

a les activitats, cursos formatius i programes a mida per a generar oportunitats de treball i promocionar 

el caràcter emprenedor i l’economia més plural, social i sostenible a la ciutat. 

Tots els serveis es basen en l’atenció personalitzada per part dels equips tècnics en cada àrea 

d’activitat als diferents equipaments i espais d’informació. Els webs són però els espais públics on 

s’informa de l’actualitat; de l’agenda d’activitats disponibles (més de quatre-centes al mes) i dels 

programes actius o d’obertura imminent. Cada línia d’activitat de l’empresa edita setmanalment una 

newsletter amb els fets més destacats (interns i externs) amb un grau de penetració interessant (rati 

d’obertura mig del 23,5% i un CTR del 10,14%).  

Per la seva banda, les xarxes socials, amb un volum creixent de seguidors, són l’instrument que ens 

permet mantenir informats els usuaris de les novetats de l’empresa i alhora facilita l’accés als recursos, 

cursos i serveis que molt sovint queden amagats sota una arquitectura de webs excessivament 

jeràrquica i encara poc usable en dispositius mòbils. Les xarxes afavoreixen també la fidelització dels 

nostres usuaris i usuàries i és l’àmbit on Barcelona Activa preveu créixer més en els futurs anys. 
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1.1. Llocs web 

 barcelonactiva.cat és el web corporatiu que fa de distribuïdor cap als webs de serveis per a tota 

persona que consulta Internet atret per la reputació de la marca en els àmbits d’emprenedoria i 

ajut a l’ocupació. Al mes de juny s’ha iniciat el projecte de conceptualització per al redisseny 

d’aquest web (junt amb el d’emprenedoria). 

 barcelona.cat/treball.  El web Barcelona Treball agrupa tots els programes d’ocupació i les serveis 

per al desenvolupament professional de Barcelona Activa adreçats tan a persones a l’atur com a 

professionals en actiu o joves estudiants. Amb un promig de més de 150.000 visites al mes, és un 

dels portals més visitats de l’Ajuntament. 

 barcelona.cat/cibernarium. El Cibernàrium és un centre de capacitació tecnològica que ofereix un 

ampli ventall d’activitats que permeten perfeccionar coneixements sobre les eines i recursos més 

actuals en l’univers digital (web i mòbil). Disposa d’un catàleg de podcast, vídeos i manuals 

digitals d’autoformació d’alt valor. L’activitat formativa inclou cursos i sessions de capacitació 

digital amb col·laboració amb la xarxa de biblioteques de Barcelona i en breu oferirà també 

formació on line amb una plataforma desenvolupada a mida per a les particularitats del servei de 

Barcelona Activa. 

 barcelona.cat/empreses – actualment Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE)- dóna servei a les 

pimes per acompanyar-les en el seu procés de constitució, creixement i fins i tot 

d’internacionalització. Inclou agenda d’esdeveniments i una guia de tràmits d’utilitat per a les 

empreses. En breu es llançarà la nova versió d’aquest web, evolucionada respecte a l’anterior amb 

gestor de continguts Liferay. 

 barcelona.cat/emprenedoria és l’espai de les persones emprenedores. El web presenta els serveis 

que ajuden a transformar una idea en negoci i fer-lo créixer, amb tot el suport per elaborar el pla 

d’empresa o trobar finançament. Aquest web, junt amb el corporatiu, ha iniciat el procés de 

conceptualització per ser renovat i redissenyat en els propers mesos, el que ha de permetre 

recuperar el volum de visites que tenia en els anys anterios. 

 barcelona.cat/negocis, permet informar de l’actualitat econòmica de la ciutat, en clau local i 

internacional i alhora és un espai on es faciliten les publicacions d’interès per a les empreses de 

la ciutat o que es plantegen  invertir a Barcelona. Aquest web també es veurà afectat en els 

propers mesos per a posada en marxa del nou web de l’OAE que, en la seva versió anglesa, 

substituirà aquest site. 

 

 

Dades de visites als portals web (Q1 2017 comparat amb 2016) 

 

Si ens centrem en els webs de serveis, el volum de sessions mensuals és de gaire bé 360.000, amb un 

accés destacat al web de Treball, seguit del web corporatiu i l’oferta d’activitats formatives del 

Cibernàrium.  

 

      
Sessions Tràfic a web via xxss 

    
Q1 2016 Q1 2017 % Q1 2016 Q1 2017 % 

  
Web Corporatiu  

 
314.256 323.932 3,1% 1,16% 1,59% 37% 

  
Treball  

 
728.255 836.657 15% 3,71% 3,79% 2,15% 

  
Empreses (OAE) 

 
55.742 54.946 -1,4% 1,92 4,29% 123% 

  
Emprenedoria  

 
123.690 93.075 -24% 3,71% 2,79% -24,8% 

  

Cibernàrium  

 

Bcn Negocis 
 

152.670 

 

11.463 

151.147 

 

7.773 

-1% 

 

-32% 

2,14% 

 

6,52% 

1,30% 

 

7,59% 

-39,8% 

 

16,4% 
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1.2. Newsletters externs de Barcelona Activa 

 

Barcelona Activa compta amb una estratègia de comunicació via mailing per arribar de manera més 

directa a la comunitat de persones usuàries dels diferents programes i serveis. Aquesta comunicació 

consisteix en l’enviament periòdic d’e-mails i newsletters externs: 

 

a) Les línies de serveis d’Emprenedoria, d’Empresa, de Treball i de Formació (Cibernàrium), tenen un 

newsletter setmanal. S’envien en dies diferents de la setmana i inclouen informació rellevant per 

cadascun dels targets als quals s’adreça, el que es posa de manifest en els ratis d’obertura i CTR.  

 

b) Barcelona Bones noticies. És el newsletter mensual extern per informar de l’activitat d’interès per als 

emprenedors i les pimes de Barcelona, amb una versió específica en anglès per donar a conèixer els 

principals indicadors econòmics i notícies rellevants de cara a atraure inversió estrangera. 

 

c) Puntualment es fan també accions d’e-mail marketing (principalment externs) per comunicar actes, 

esdeveniments, comunicats i promocions especials d’alguns programes. 

 

Els newsletters de difusió externa de Barcelona Activa sumen més de 250.000 membres, amb un rati 

d’obertura mig del 23,5% i un CTR del 10,14%. Durant el darrer trimestre de 2016 es va dur a terme una 

depuració de la base de dades, el que ha provocat que l’increment de 2017 vs. 2016 sigui en la majoria 

dels casos negatiu.  
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1.3. Xarxes socials i canals 2.0 

Les xarxes socials són un suport que permet augmentar el coneixement i la notorietat de la nostra 

marca. Les xarxes tenen un creixement orgànic, recolzat 2 o 3 cops l’any amb alguna campanya de 

pagament vinculada a la promoció d’algun programa o esdeveniment.  

 

Donada la importància que aquestes estan tenint en la comunicació actual, la presència de Barcelona 

Activa a les xarxes socials ha de mantenir aquesta dinàmica de creixement tant quantitativa com 

qualitativament. El nostre ecosistema de xarxes socials és:  

 

 Twitter: 

o @barcelonactiva compta amb més de 163.000 seguidors i una taxa d’interacció de 1,5. La 

segmentació dels seguidors és complexa, ja que l’índex de participació és similar tant en tuits 

d’ocupació, com d’emprenedoria o de millora professional. 

o @bcn_empreses és l’espai reservat per reforçar l’actualitat econòmica i empresarial directa o 

indirectament promoguda per Barcelona Activa i molt lligada a promoció de l’Ajuntament. Actiu 

des de 2014, compta actualment amb 4.600 seguidors i una taxa d’interacció de 2,26. 

 Facebook compta amb 45.000 fans que responen en gran mesura a un públic professional en actiu o a 

l’atur. Aquest canal és molt actiu en temes relacionats amb l’ocupació i la recerca de feina, amb una 

taxa d’interacció de 4,6. 

 Linkedin interessa a un ampli ventall de persones professionals amb un perfil formatiu mig-alt que 

respon als post sobre programes a mida ja sigui adreçats a persones treballadores o  emprenedores. 

Hi ha més de 17.000 seguidors de la pàgina d’empresa i una activitat variable en altres pàgines 

creades per serveis específics (com Empresa busca empresa i Barcelona ICD). La taxa d’interacció en 

aquest canal és de 1,82. 

 

 YouTube s’aprofita com aparador del material audiovisual produït per als diferents departaments. No 

es fa cap acció específica per augmentar les visites cap aquest espai. 

 

 Slideshare s’utilitza com a espai per compartir les publicacions d’interès que s’elaboren a Barcelona 

Activa i que poden ser d’interès per als diferents targets (moltes d’aquestes publicacions són o han 

de ser objecte de difusió via xarxes socials, en el format més adequat, tan de l’informe complert, com 

d’extractes presentats amb infografies). 

 

 Vimeo és un canal de presentació de vídeos formatius, associat inicialment als cursos online 

disponibles que estaran disponibles als webs del Cibernàrium a partir del tercer trimestre 2017 

 

Estat actual de les xarxes Barcelona Activa: Evolució Q1  2016 – Q1  2017 

 

Canal 2016 2017 % Comunitat  Engagement  

Facebook  36.021  45.139 25,3% Fans  4,6 

Twitter Bcn Activa  112.109 161.941  44,4% Followers  1,5 

Twitter bcn_empresa  2.714 4.533  67,02% Followers  2,26 

Canal Youtube  - 1.789 - Subscriptors  -- 

LinkedIn  13.653 17.562  28,6% Seguidors  1,82 

Slideshare  - 359 
 

Subscriptors  -- 
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2- OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE LA NOSTRA COMUNICACIÓ DIGITAL  

 

En relació amb els objectius de màrqueting i comunicació detallats anteriorment, es plantegen uns 

objectius ambiciosos a aconseguir mitjançant l’estratègia de xarxes socials i que s’aniran treballant i 

ajustant en el marc d’aquest contracte. En el moment inicial són: 

 

Qualitatius 

 

- Engagement: augmentar la fidelització dels seguidors actuals amb la generació de continguts 

rellevants, afins i amb potencialitat de ser compartits i que actuïn com a prescriptors de la marca. 

Aquests continguts, en el cas de les notícies pels webs, hauran d’incorporar les paraules clau 

necessàries per aconseguir un millor posicionament en cercadors (SEO 

- Notorietat: Reforçar el paper de les xarxes socials de Barcelona Activa com a canal d’entrada de 

peticions i consultes referents a l’actualitat dels programes, activitats i serveis. 

- Segmentació: Millorar la presencia en xarxes i Internet dels continguts i serveis específics per a cada 

col·lectiu susceptible de ser beneficiari de les dinàmiques, programes, activitats i accions de 

Barcelona Activa  

 

Quantitatius (primer any) 

 

Objectius xarxes socials 

 

- Facebook: arribar als 60.000 fans. 

- Twitter Barcelona Activa: arribar als 200.000 seguidors. 

- Twitter Barcelona Empreses: arribar als 10.000 seguidors. 

- Linkedin: arribar als 25.000 seguidors. 

- augmentar la taxa d’engagement del 20% per cadascun dels canals 

- incrementar la generació de peces audiovisuals en un 30% per guanyar impacte (infografies i vídeos 

testimoni)  

 

Objectius e-marketing 

 

- mantenir un rati d’obertura mig del 25%  

 

Objectius web 

 

- incrementar en 20% el tràfic a web provinent de xarxes socials vs. 1Q2017 i tornar a nivells de 2016 

pel que respecta al tràfic cap als webs de Cibernarium i Emprenedoria. 

 
3- ABAST DEL SERVEI 
 

Els serveis objecte d’aquest contracte consistiran en la dinamització de les xarxes socials de Barcelona 

Activa, l’edició i publicació de notícies pels llocs web i la creació i enviament dels newsletters definits en 

el present plec i d’altres puntuals que es pactaran amb l’empresa contractista. El servei inclou la 

creació de textos, adaptació d’imatges, edició de vídeos curts, creació d’infografies i altres materials 

que es requereixin per a aquesta actualització i dinamització. 

 

Tots els continguts web es gestionaran per mitjà de sistemes de gestió de continguts, dels que es 

facilitaran accessos i formació si fos necessari. Els gestors de continguts emprats en els webs propietat 

de Barcelona Activa són Tridion, Wordpress, Druppal i Liferay, tot i que s’ha iniciat un procés intern de 

revisió per simplificar procediments i entorns de gestió en els webs produïts al 2017 amb les primeres 

migracions cap a plataformes de gestió de continguts que operen amb Liferay. 

 

El servei es definirà en base als punts següents:  

 

1. Elaboració del Pla de Comunicació digital (anual). El Pla de comunicació digital serà un document 

obert que s’anirà completant i treballant entre les dues parts a partir d’unes propostes inicials. Es 
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preveu que sigui una eina que contribueixi a dissenyar l’estratègia on line i multicanal de Barcelona 

Activa. Aquest pla, que haurà de lliurar-se 4 setmanes després de la signatura del contracte ha 

d’incloure: 

a. Valoració de l’activitat a xarxes i propostes de millora 

b. Definició d’objectius a mig i llarg termini i mesures operatives per assolir-los 

c. Benchmark amb competència local i internacional 

d. Recomanació d’Eines i solucions 2.0 

e. Anàlisi de la reputació on line de Barcelona Activa 

f. Identificació d’influencers destacats i actius en els segments i àrees d’actuació: Emprenedoria, 

Empresa, Ocupació, Formació, Economia Social i Solidària, etc  

  

2. Dinamització dels canals de comunicació 2.0 de Barcelona Activa: publicació de continguts, 

proposta, accions per augmentar la difusió, recull d’indicadors (mensuals, quatrimestrals), 

monitorització setmanal, etc.  

 

Per tal de promoure l’interès dels seguidors i afavorir la taxa d’interacció, l’empresa que guanyi 

aquest concurs haurà d’incloure solucions gràfiques (infografies, fotos, gràfics, breus vídeos 

subtitulats) i creatives en els missatges, així com cobrir esdeveniments i actes prèviament pactats 

amb el departament de màrqueting i comunicació de Barcelona Activa (es posa de manifest com el 

percentatge d’engagement s’incrementa de forma sensible quan es fan retransmissions 

d’esdeveniments). 

 

Cal tenir en compte que al llarg de la durada d’aquest contracte, i fruit de la pròpia activitat de 

l’Organització i de l’estratègia de l’Ajuntament, es poden crear nous canals, productes de 

comunicació (newsletters, comptes de xarxes socials, microsites per a la promoció de programes, 

etc.). Per aquest fet, i amb l’objecte de no deixar de donar de servei als canals actuals, es destinarà 

una bossa d’hores per a cobrir aquestes eventualitats. 

 

D’altra banda, el proveïdor haurà de fer cerca activa d’informacions d’actualitat dels àmbits d’interès 

de l’entitat per proveir els diferents canals i aconseguir els objectius prèviament definits. Les 

temàtiques principals són: 

 

 Ocupació: accés al mercat laboral, formació de la persona treballadora i recursos per al progrés 

professional  

 Emprenedoria: suport a tot aquella persona usuària que tingui la intenció d’emprendre i crear un 

negoci. 

 Economia social i solidària: dinamització del teixit empresarial com a impulsor d’oportunitats 

laborals.  

 Sectors econòmics estratègics de Barcelona: iniciatives, esdeveniments, dades econòmiques, 

clústers i projectes. 

 Promoció de la ciutat: iniciatives, fires i congressos, posicionament de ciutat, infraestructures i 

connexions, inversions, sectors estratègics, atracció de talent, polítiques LGTBI, etc. 

 Projectes estratègics, presencia al territori, col·laboració amb comunitats i ens locals, etc  

 

2.1 Dinamització de les xarxes socials  

 

Cal fer una dinamització constant de les xarxes socials actuals de Barcelona Activa (Facebook, 

Twitter, Youtube, Slideshare, Linkedin), amb accions adaptades al target de cada canal, tindrà com a 

mínim la següent cadència de publicació: 

 

- @barcelonactiva : 15/dia + 8/cap de setmana. 

- @bcn_empreses :  10/dia + 6/cap de setmana. 

- Facebook Barcelona Activa:  3 posts/dia. 

- Linkedin Barcelona Activa: 6 post per setmana (addicionalment es gestionarà el grup de Linkedin 

de Barcelona Activa, on les tasques seran d’observació i acceptació / denegació de nous 

membres).  

- Slideshare i Youtube: es faran publicacions puntuals sota demanda en funció de les produccions 

realitzades o participades per Barcelona Activa (publicacions i vídeos). 
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- Vimeo: s’avaluarà la possibilitat de fer servir aquest canal actualment disponible pels MOOCs 

Cibernàrium i Treball com a espai per difusió de contingut de realització pròpia (testimonis, 

documents o ficcions) que ajudin a donar visibilitat i notorietat en àmbits de formació digital. 

 

Aquest volum d’activitat serà el mínim que es durà a terme, donat que sovint caldrà fer cobertura 

d’esdeveniments on Barcelona Activa té un paper rellevant (rodes de premsa, presentacions, actes, 

fires, etc). En aquests casos, el volum de missatges a realitzar es marcarà a les reunions prèvies de 

coordinació.  

 

En aquest sentit, per la retransmissió d’esdeveniments en xarxes socials, la planificació ha de 

contemplar enviaments abans, durant i desprès de l’esdeveniment. S’estima un volum de: 

 

- 6 esdeveniments al mes amb retransmissió en directe (un periodista digital desplaçat). Gravació 

d’entrevistes, testimonis i imatges per difusió posterior a l’esdeveniment. Inclou desplaçament. 

- 8 actes al mes amb cobertura d’un corresponsal assignat per Barcelona Activa que remet 

informació del directe al Community Manager. Enviament d’entrevistes, testimonis i imatges. Sense 

desplaçament. 

- 16 actes al mes amb seguiment (1-2 tuits i RT) d’activitats i esdeveniments destacats d’entitats i 

empreses col·laboradores. 

 

 

2.2. Estratègia d’influencers 

 

Com a suport per a la informació i difusió de continguts, s’elaborarà una base de dades d’influencers 

(incloent periodistes i mitjans de comunicació) que hi ha al voltant de les diferents línies de Barcelona 

Activa, per tal d’assegurar que mantenen el flux comunicatiu i l’engagement amb l’empresa. Aquesta 

base de dades, que s’haurà de lliurar quatre setmanes després de la signatura del contracte, 

conjuntament amb el pla de comunicació digital) s’actualitzarà amb periodicitat mensual, informant 

com a mínim del següent: 

 

a. Nom i Cognom de l’influencer 

b. Nom a la xarxa  

c. Seguidors que té 

d. Motiu per a seguir-lo (afinitat amb la línia d’activitat, notorietat, etc) 

e. Línia d’activitat vinculada amb Barcelona Activa.  

f. Darrer contacte amb Barcelona Activa (data i valoració del mateix, positiu, neutre o negatiu) 

g. Propostes a fer per incrementar el nombre d’influencers o per a millorar el seu engagement 

orgànic 

 

En paral·lel, l’empresa adjudicatària, anirà proposant noves persones a seguir/fidelitzar de cara a 

obtenir una major visibilitat de la nostra marca i de les activitats o programes.  

 

En base als continguts facilitats tant per les persones responsables dels serveis de Barcelona Activa 

com altres departaments de l’empresa, s’elaboraran peces adaptades als formats d’ús habitual per a 

la comunicació en xarxes socials: infografies, vídeos curts amb subtítols, microrelats etc. 

 

 

2.3 Producció de material gràfic i audiovisual per viralitzar i humanitzar la comunicació a les xarxes. 

 

- 1 infografia al mes sobre continguts i dades rellevants en clau d’ocupació al territori, 

desenvolupament econòmic i promoció de ciutat. 

- 10 microcàpsules de vídeo al més (45” de duració) de testimonis de professionals i persones 

emprenedores i empresàries de diferents edats i categoria socioprofessional (pot ser el material 

capturat en retransmissió d’esdeveniments) subtitulats català, castellà  i anglès (format .srt per 

Youtube) 
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- 1 visual storytelling per trimestre, coincidint amb un esdeveniment destacat, per mostrar de 

manera interactiva les dades clau i relacionar amb serveis i continguts de valor de Barcelona Activa.  

- 1 vídeo al mes de l’estil Playground per explicar nous programes o serveis de Barcelona Activa 

 

3. Redacció i publicació d’informació corporativa i d’actualitat als diferents llocs web de Barcelona 

Activa. Barcelona Activa proveirà la informació i les indicacions necessàries per tal que l’empresa 

adjudicatària editi i publiqui les notícies que genera la pròpia organització.  

 

Barcelona Activa publica tots els continguts informatius en català com a llengua principal i els 

ofereix també en castellà i anglès. L’empresa adjudicatària haurà de traduir els continguts a aquests 

idiomes, tot garantint la correcció idiomàtica normalitzada i traducció jurada pel que fa l’idioma 

anglès.  

 

L’estil dels continguts dependrà dels diferents canals on es publiquin. Així mateix, la generació de 

continguts es farà tenint en compte la possible adaptació dels mateixos en diferents formats: posts,  

infografies, vídeo, etc. Un mateix contingut podrà ser enviat de diferents formes en diferents 

moments. La programació setmanal dels continguts esdevindrà cabdal per la perfecta execució de 

l’estratègia 2.0 de Barcelona Activa.  

 

Barcelona Activa disposa d’un llibre d’estil de redacció de continguts d’actualitat que es comparteix 

amb les persones de l’organització que actualitzen continguts dels webs de servei i que servirà com a 

guia per l’empresa adjudicatària que a més, serà responsable de la seva actualització trimestral per 

tal de recollir les novetats en serveis, productes o canals, així com millores SEO en la redacció i 

etiquetatge (tags i keywords) de continguts per potenciar l’indexació als cercadors i altres aspectes 

d’interès.  

 

El volum de l’activitat serà:   

 

- 8-10 notícies al mes pels webs de Barcelona Activa: Treball, Emprenedoria, OAE i Cibernàrium 

- 6-8 notícies al mes per web Barcelona Negocis  

- Suport i actualització quinzenal de continguts als espais d’informació corporativa del web 

Barcelona Activa i Barcelona Negocis: Publicacions, caixes de la home, notes de premsa, banners, 

agenda.  

 

4. Llocs webs de projectes puntuals i landing pages de campanya: En moments puntuals es podrà 

sol·licitar suport en la creació, gestió i actualització dels sites vinculats a projectes o campanyes 

temporals però sempre com a servei addicional al servei bàsic definit en aquest plec.  

 

5. Disseny, creació i enviament dels newsletters. L’empresa adjudicatària es farà càrrec del disseny de 

plantilles de les newsletters de serveis definits en el punt 1.2, així com de la cerca i proposta de 

continguts, redacció, enviament i recull d’indicadors i mètriques periòdiques tant pels 4 newsletters 

de serveis com pels altres definits en aquest punt.  

 

Disseny d’una plantilla corporativa de newsletter declinada amb elements distintius de cadascuna 

de les quatre línies de serveis de Barcelona Activa. El disseny ha de tenir en compte els criteris 

d’usabilitat, accessibilitat des de qualsevol dispositiu de consulta, identificació dels blocs temàtics i 

categories d’informació, així com un espai per a informació de caràcter transversal a totes les línies. 

 

Proposta de continguts i enviament (mitjançant l’eina Campaign Monitor o qualsevol altre gestor 

d’emailing que contracti Barcelona Activa) així com el recull d’indicadors i mètriques periòdiques tan 

dels newsletters interns i externs com dels mailings puntuals de programes, serveis i esdeveniments. 

- 4 newsletters setmanals 

- 1 newsletter mensual Barcelona negocis, de promoció de ciutat 

- 3 enviaments mensuals d’email marketing sobre continguts específics  

 

Pel que respecta a la base de dades de subscriptors, es considera que un volum de 250.000 és 

suficient, de forma que caldrà vetllar per què aquesta xifra no augmenti a no ser que es justifiqui 
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mitjançant un creixement significatiu tant del rati d’obertura com de CTR. L’empresa adjudicatària 

serà responsable d’aquest seguiment periòdic. 

 

6. Suport en les campanyes de pagament que es facin. Proposta i coordinació de missatges de 

campanyes de pagament (Adwords, Facebook ads, Linkedin Ads, Twitter Ads). Anàlisi de l’impacte en 

el públic objectiu mitjançant l’ús de píxels i posterior seguiment amb eines de mesura de conversions 

com Google Analytics per contrastar inscripcions reals amb la línia de servei corresponent de 

Barcelona Activa. Addicionalment, l’empresa adjudicatària adaptarà tant les imatges com els 

missatges a cadascun dels formats publicitaris que es contractin en les esmentades xarxes.  

 

7. Comitè editorial: cada dilluns es farà una reunió del comitè editorial de l’ecosistema digital de 

Barcelona Activa, on participarà tot l’equip implicat en aquest projecte. En aquestes reunions es 

comentaran els fets més destacables de l’activitat a xxss de la setmana anterior, es proposaran 

millores i accions interessants a dur a terme i es planificaran els temes més rellevants a comunicar.  

 

8. Escolta activa i resposta als usuaris: Esdevé estratègic tenir una escolta activa del que està passant 

a l’ecosistema digital de Barcelona Activa i donar resposta a qualsevol dubte o neguit dels nostres 

usuaris. L’empresa adjudicatària haurà de respondre aquells comentaris, dubtes i preguntes més 

habituals. En aquest sentit, Barcelona Activa facilitarà un llistat de preguntes freqüents per tal de 

poder fer aquesta tasca de forma eficient. Aquells temes que estiguin fora de l’abast d’aquest 

document, seran redireccionats al departament de Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa, 

qui respondrà. 

 

9. Informes d’activitat.  

De forma periòdica s’anirà informant de l’estat de les xarxes socials de Barcelona Activa.  

 

a. Setmanalment, el primer dia laborable de la setmana es lliurarà un estat de l’ecosistema digital, 

amb dades quantitatives i una mínima explicació qualitativa del que ha passat en la setmana 

anterior. 

b. Mensualment, la primera setmana del mes posterior, s’enviarà un informe molt visual, executiu, 

amb informació d’una pàgina per xarxa o compte. L’informe mensual ha d’oferir informació de 

visites als webs de serveis (Google Analytics), a les xarxes socials (eines específiques per canal) i 

les publicacions d’e-marqueting (Campaign Monitor o altra eina d’enviament); amb les dades 

actuals i gràfic evolutiu comparat. Es destacarà l’impacte de les accions de comunicació digital 

(xarxes, mailings i banners)  en el tràfic cap a continguts dels webs.  

c. Finalment, un cop al quadrimestre, la primera setmana del mes del quadrimestre següent, es 

lliurarà un informe global del quadrimestre, molt més complert amb el resum del que s’ha 

efectuat durant el quadrimestre i indicadors d’assoliment respecte als plantejaments estratègics 

definits en les reunions de treball de tal manera que ajudin a mesurar el grau d’assoliment 

d’objectius i definir-ne de nous si escau. Aquest informe quatrimestral inclourà un anàlisi de la 

reputació de Barcelona Activa a les xarxes. 

 

10. Assessorament i consultoria tècnica permanent en l’ús de noves tecnologies aplicades a entorns web 

i xarxes socials i eines de comunicació digital que apareguin així com formació de l’equip de 

màrqueting i comunicació de Barcelona Activa (3h al mes) en el us de les eines, recursos i estratègies 

de comunicació digital rellevants per assolir els objectius del Pla.  

 

La formació s’entén com sessions de treball conduïdes per una persona experta en xarxes sobre 

eines d’ús freqüent (Twitter, Facebook, FB Live, Inbound màrqueting, traçabilitat de les campanyes, 

SEO vs SEM...) i tallers pràctics a càrrec de formadors experts de microblogging, creació de posts, 

contingut de marca (branded content), infografies efectives, publicitat a xarxes, novetats, criteris de 

SEO (redacció, tags,...), a tall d’exemple. 

 

- 3 hores mensuals de formació de l’equip de Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa. 

Assessorament permanent en noves eines, millores en la comunicació digital, resolució de dubtes, 

etc. 
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4 - PRESTACIÓ DEL SERVEI 

 

El personal de l’empresa contractada elaborarà una previsió de les tasques a realitzar a partir de la 

informació recollida en la reunió setmanal amb l’equip de Màrqueting i Comunicació de Barcelona 

Activa. La previsió s’ajustarà diàriament en funció de l’actualitat generada per les línies de servei de 

Barcelona Activa. El departament  serà l’encarregat de donar el vist-i-plau i confirmar la finalització de 

les diferents tasques.  

 

Per el seguiment del servei, s’establiran aquelles reunions que es considerin oportunes amb les 

diferents persones implicades i el cap de projecte de l’empresa adjudicatària.  

 

El preu del contracte inclou totes les despeses necessàries per la prestació dels serveis demanats 

(material tècnic, equip humà, línies de comunicacions, eines de treball, benefici industrial, etc.). Per 

determinar el pressupost de licitació s’han tingut en compte dues prestacions que seguidament es 

detallaran: 

 El servei bàsic inicial. 

 I una bossa d’hores per a serveis per evolucions/variacions.  

 

4.1 Preu màxim del servei 

 

El servei bàsic inicial té un pressupost màxim de licitació de 120.000 euros (Iva exclòs) a l’any i inclou les 

tasques detallades en el punt Abast del projecte.   

 

4.2 Recursos humans per a la prestació del servei 

 

Per a la prestació dels serveis sol·licitats es requereix un equip mínim de 3 persones amb dedicació 

exclusiva al projecte, amb els següents perfils:  

 

- 1 Cap de projecte (amb visió estratègica i capacitat de generar continguts) 

- 1 Redactor/periodista digital (20h aprox de dedicació a continguts notícies i newsletters + suport en 

community management) 

- 1 Community Manager  

 

Aquest equip es pot ampliar i millorar a la proposta tècnica de l’empresa sol·licitant. En qualsevol cas, 

ha de ser capaç d’elaborar els continguts tal i com s’ha descrit a l’apartat 3, tant per capacitat com per 

mitjans tecnològics disponibles. 

 

La capacitació dels tècnics de l’equip de treball haurà de ser provada mitjançant la presentació del 

currículum del personal assignat al mateix. Serà imprescindible que facin constar experiència 

professional en les tasques anteriorment descrites. Barcelona Activa es reserva el dret de demanar 

canviar una o diverses persones de l’equip assignat en cas que es consideri que no es apte per assolir 

els objectius acordats amb l’empresa adjudicatària. 

 

Barcelona Activa podrà organitzar, si és necessari, una formació específica sobre el/s entorn/s de 

treball per al personal adscrit al projecte de l’empresa contractant.  En cas de substitució d’aquest 

personal, l’empresa adjudicatària haurà d’assumir la formació dels nous treballadors assignats sense 

afectar al servei i sense càrrec. 

 

4.3. Variacions i evolucions del servei  

 

El servei per evolucions/variacions consisteix en una bossa d’hores, que tindrà un import màxim de 

60.000,00 euros, IVA exclòs per als dos primers anys del contracte (analitzant la possibilitat de prorrogar 

aquesta quantitat de cara als dos anys posteriors). Aquest servei cobrirà encàrrecs  addicionals als 

serveis bàsics inicials, i caldrà justificar-los mitjançant un pressupost on s’indicaran els perfils 

professionals següents: 

 

- Perfil 1: Redactor/periodista digital català, castellà i anglès 

- Perfil 2: Community manager  
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- Perfil 3: Maquetador web disseny gràfic  

- Perfil 4: Cap de projecte  

 

Per poder valorar el nivell de prestació d’aquests serveis addicionals, les licitadores en el Sobre 2A 

inclouran una proposta de distribució de número d’hores i perfils per al supòsit d’ampliació del servei a 

un nou canal web, amb actualització de notícies quinzenal i creació d’un newsletter mensual en 3 

idiomes, així com dos nous canals socials propis, tenint en compte que aproximadament la meitat de les 

informacions per web i xarxes socials serien compartides amb els canals web inclosos en el servei bàsic 

(a través de sistemes RSS o similars).  

 

4.4. Horari i nivell de servei 

 

Barcelona Activa considera que per assolir les tasques diàries l’empresa contractista haurà de tenir 

disponibilitat dintre de l’horari de Barcelona Activa (de dilluns a divendres de 9h a 18:30h). Es podrà 

demanar de forma excepcional, flexibilitat en aquest horari per tal d’assolir les diferents fites, com ara 

cobrir actes rellevants per l’empresa. De cara al cap de setmana i períodes vacacionals, malgrat no 

haver servei, es programarà un flux constant de missatges per mantenir la relació amb els usuaris dels 

canals. 

 

ANNEXOS 

- Dades comparades ecosistema digital Q1 2017/16 

- Resum executiu Memoria d’activitats 2016 

- Darrera newsletter Barcelona Treball 

- Informació incubadores Barcelona Activa 

- Llima animada per integrar als vídeos (descarregar?) 

 

 

APROVA: 

 

Sara Berbel Sánchez 

Directora General BARCELONA ACTIVA SAU SPM 

 

Barcelona, 26 de juny de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


