
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE 

GABINET DE PREMSA I COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT  DE VILAMARXANT

CLÀUSULA 1. Objecte, Qualificació del Contracte, Requisitis, Funcions i 

obligacions.

I. L'objecte  és  la  contractació  dels  serveis  professionals  de  premsa, 

comunicació,  imatge  i  informació de  l'Ajuntament  de  Vilamarxant.  El 

servei haurà de cobrir, almenys, els següents conceptes:

 Direcció tècnica del Gabinet de Premsa i comunicació municipals.

 Gestió de xarxes socials municipals.

 Disseny, maquetació i reprografia de cartelleria, fulls informatius i 

butlletins informatius municipals.

El contratista haurà d’adscriure almenys una persona per a la execució 

del contracte, encara que podrà adscriure al contracte el personal accesori que 

considere oportú per a la correcta execució del mateix.

Finalitat del contracte: Oferir un servei de comunicació que permeta a 

la  població  conéixer  de  primera  mà els  serveis  que  l’Ajuntament  ofereix  al 

veïnat i l’activitat de les diferents regidories, amb el propòsit de desenvolupar 

estratègies comunicatives que milloren l’actual cobertura informativa. Aquesta 

iniciativa permetrà, a més, millorar la transparència informativa de l’Ajuntament 

i millorar la proximitat de l’administració local amb la població en general.

La intensa activitat que duu a terme l’Ajuntament en cada departament i  

l’absència de personal en la plantilla especialitzat en els serveis d’informació fa 

necessària la revisió de l’actual model comunicatiu, aspecte que es fa cada dia 

més palpable davant els suggeriments i peticions del veïnat, el qual demana 

una  política  informativa  més  dinàmica  i  completa  mitjançant  la  millora  i 
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l’actualització constant de la pàgina web municipal i l’ús racional i continuat de 

les  xarxes  socials.  A més,  també  es  reclama  a  l’equip  de  govern  que  la 

informació  arribe  periòdicament  en  format  de  paper  (butlletins,  campanyes 

gràfiques i escrites, fulls informatius, etc.).

II. Funcions i obligacions de l’adjudicatari.

Les  funcions  de  l’adjudicatari  del  contracte,  sense  ser  comprensives  de 
qualsevol  altre  que  es  puga  encomanar  en  l’àmbit  del  servei,  seran  les 
següents, no obstant açò el calendari d'actuació s'establirà definitivament amb 
l'empresa adjudicatària:

 La redacció de convocatòries, comunicats, notes de premsa, entrevistes, 

dossiers, informes i treballs anàlegs.

 La gestió, seguiment i actualització general dels continguts de la pàgina 

web de l’Ajuntament de Vilamarxant.

 L’elaboració  del  Butlletí  d’Informació  Municipal  (redacció,  disseny  i 

maquetació),  publicat  en  format  de  paper  i  que  també haurà  d’estar 
disponible  en  suport  informàtic.  Serà  bimensual  fins  a  màxim  de  6 
anuals.

 L’elaboració  de  fulls  informatius  (redacció,  disseny  i  maquetació),  en 

suport informàtic de manera periòdica (quinzenal o mensual).

 La gestió de les relacions amb la premsa, entre les quals: 

o Recepció i atenció de requeriments dels mitjans de comunicació; 

o Convocatòria,  gestió,  disseny  de  rodes  de  premsa, 

compareixences  informatives  i  trobades  amb  mitjans  de 
comunicació…;

o Elaboració de dossiers de premsa per a actes públics, rodes de 

premsa, jornades, tallers, etc. 
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 La preparació i realització de reportatges fotogràfics i audiovisuals.

 L’assessorament permanent a les regidories en matèria comunicativa.

 L’elaboració  periòdica  de  dossiers  de  premsa  que  recullen  les 

informacions de tot tipus publicades en els mitjans de comunicació i que 
facen referència a Vilamarxant.

 La  gravació  de  la  sessions  del  Ple  i  d’altres  actes  oficials  i 

esdeveniments que li siguen encomanats per l’equip de govern.

 El suport, la gestió i l’organització de totes les tasques relacionades amb 

la  comunicació en  el  cas de celebracions de jornades,  actes,  tallers, 
cursos, etc.

 El manteniment dels comptes oficials de l’Ajuntament (Twitter, Facebook,  

Youtube…). 

 La interacció amb el veïnat mitjançant les xarxes socials.

 La  gestió  i  actualització  d’una  base  de  dades  que  permeta  informar 

periòdicament dels serveis municipals i de les activitats de l’Ajuntament.

 El disseny i  la maquetació dels cartells, díptics i fulls informatius dels 

actes que organitza o en que col·labora l’Ajuntament i que es determine 
des de les diferents regidories.

 Assistència  personal  en  las  dependències  municipals   de  forma 

periòdica per a treballs de coordinació.

CLÀUSULA 2. Drets i Obligacions del Contractista.

El contracte s'executarà amb subjecció a allò establit   en els plecs, i 

d'acord amb les instruccions que per a la seua interpretació done al contractista 

l'òrgan de contractació. 
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El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

desenvolupe  i  de  les  prestacions  i  serveis  realitzats,  així  com  de  les 

conseqüències que es deduïsquen per a l'Administració o per a tercers de les 

omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució 

del contracte.

En Vilamarxant,  a la fecha de la signatura                     

La Regidoria de Comunicació

Mª Desamparados García Golfe.
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