
 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EN LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I LA 
DINAMITZACIÓ DE LA COMUNITAT SOCIAL MEDIA CORPORATIVA 
DE L’EMD de VALLDOREIX 

 
L’objecte  d’aquest  concurs és contractar  un servei  de gestió  de les 
xarxes  socials  corporatives  de  l’EMD  de  Valldoreix.  El  servei  de 
producció  audiovisual  i  dinamització  de  la  comunitat  social  media 
corporativa  de  l’EMD  de  Valldoreix  ha  de  prestar  els  seus  serveis 
d’acord  a  la  direcció  i  supervisió  dels  tècnics  responsables  en 
comunicació de l’EMD de Valldoreix

 
Dedicació mínima de 5 hores setmanals (caps de setmana inclosos) en 
un horari que s’adaptarà a les necessitats del servei, de manera que es 
podrà desenvolupar durant l’organització d’actes culturals als vespres 
i/o caps de setmana.

 
-      Planificació de continguts en reunions setmanals amb la 
direcció tècnica de l’EMD 
-      Contacte directe i permanent amb la direcció tècnica de 
l’EMD 
-      La feina es desenvoluparà en l’àmbit privat del proveïdor 
en un horari flexible, tot i que caldrà establir un mínim d’una 
reunió setmanal (presencial o telemàtica) amb la direcció de 
l’EMD. 
-      La prestació del servei estarà subjecta a la legalitat vigent 
en  matèria  de  publicitat  digital,  de  protecció  de  dades,  de 
propietat intel·lectual, i  de protecció del dret a l’honor i a la 
pròpia imatge. 

 
1. Descripció de les tasques generals del servei: 

 
1.1. Creació de continguts audiovisuals corporatius

 
-      Crear 33 vídeos corporatius i d’actes socials i culturals de 
Valldoreix a l’any.
-      Els clips han de testimoniar les activitats socials i culturals 
de la vila, especialment durant les festes, festivals i cicles més 
destacats.
-      Compartir  i  promoure  la  visualització  dels  continguts 
audiovisuals  a  les  diferents  xarxes  socials  corporatives  de 
l’EMD.
 

 
1.2 Gestió i actualització dels canals corporatius

 
-      Actualització diària dels continguts
-      Seguiment en directe 33 actes i/o esdeveniments anuals 
per recollir informació i material gràfic que serà compartit a les 
xarxes. 

 



 

-      La  prestació  del  servei  haurà  de  seguir  els  criteris  de 
redacció i  estil  de l’EMD, així com la seva identitat i  imatge 
corporativa. 
-      Promoció permanent del web municipal. 

 
1.3 Resposta a les peticions ciutadanes

 
-      La prestació del servei ha de seguir el protocol d’actuació i 
resposta a les xarxes socials municipals. 
-      La  resposta  als  usuaris  que  demanin  informació  o 
plantegin  peticions  a  través  de  les  xarxes  ha  de  ser  en  un 
termini màxim de 24 hores. 
-      Caldrà mantenir un recull actualitzat de les peticions i les 
queixes  rebudes,  que  es  posarà  a  disposició  de  l’EMD 
mensualment o sempre que es demani. 

 
1.3. Promoció i fidelització de seguidors 

 
-      Elaborar i executar una estratègia de marqueting digital 
que  propiciï  un  augment  sostingut  de  seguidors  que  pot 
incloure concursos i altres formes de participació, interactuació 
amb usuaris prescriptors i de referència i altres tipus d’accions 
que es proposin. 
-      Gestió,  assessorament  i  execució  de  campanyes 
promocionades  a  les  xarxes  socials  (el  cost  d’aquestes 
campanyes no l’ha d’assumir l’adjudicatari). 

 
1.4. Anàlisi, monitorització i reputació on-line:

 
-      La persona o persones que prestin el servei han d’elaborar 
informes mensuals dels resultats de la gestió de cadascuna de 
les  xarxes  gestionades,  segons  els  objectius  marcats  i  les 
mètriques  i  eines d’analítica  i  monitorització proposades  pel 
proveïdor  del  servei,  presentant  les  dades  estadístiques,  la 
interpretació i les propostes de millora que se n’extreguin per 
afinar l’estratègia comunicativa digital. 
-      Caldrà presentar també un informe anual de balanç global 
de cada xarxa. 
-      Hauran  d’elaborar  i  presentar  informes  puntuals  dels 
resultats  de  les  campanyes  de  social  media,  segons  els 
objectius  marcats  i  les  mètriques  i  eines  d’analítica  i 
monitorització proposades pel proveïdor del servei. 
-      Caldrà elaborar i presentar informes puntuals de crisis de 
reputació, en cas que es produeixin. 
-      Proposar i incorporar accions de millora de la reputació on-
line de l’EMD d’acord a la direcció de Comunicació Corporativa. 

 
2. Descripció de les característiques tècniques específiques per 
a  la  gestió  de  xarxes  socials  corporatives  de  l’EMD  de 
Valldoreix: 

 

 



 

Gestió de les següents xarxes socials, d’acord als requeriments mínims 
de cadascuna: 

 
a)   Facebook

 
-      Actualització periòdica i regular la pàgina. 
-      Crear àlbums de fotografies i publicar vídeos. 
-      Fils  de  diàlegs  amb  els  seguidors  i  resposta 
d’interpel·lacions  d’acord  als  criteris  marcats  a  les 
característiques generals. 
-      Compartir  continguts  de notícies  publicades  als  mitjans 
que tinguin relació amb Valldoreix. 

 
b)   Twitter

 
-      Actualització periòdica i regular del perfil.
-      Identificar influencers i estratègia d’aliances. 
-      Promocionar la interacció i la conversa amb els seguidors i 
les  interpel·lacions  d’acord  als  criteris  marcats  a  les 
característiques generals. 
-      Gestionar, promoure i assessorar els hashtags. 

 

c)   Instagram
 

-      Actualització periòdica i regular del perfil.
-      Identificar influencers i estratègia d’aliances. 
-      Promocionar la interacció i la conversa amb els seguidors i 
les  interpel·lacions  d’acord  als  criteris  marcats  a  les 
característiques generals. 
-      Gestionar, promoure i assessorar els hashtags. 

 
d)   Youtube

 
-      Mantenir  del  perfil  de  l’EMD,  carregar  els  vídeos 
corporatius i crear llistes per als diferents àmbits temàtics de 
l’EMD de Valldoreix.

 

 

3. Recursos Tècnics i de Personal

 
-      L’empresa adjudicatària haurà de tenir la capacitat tècnica 
(material  audiovisual)  i  professional  per  elaborar  i  publicar 
qualsevol tipus de contingut audiovisual requerit (d’actualitat, 
esports, vídeotutorials o vídeos infogràfics) als webs i suports 
esmentats  anteriorment,  així  com per  emetre  en  streaming 
actes o esdeveniments d’interès públic quan així se li sol·liciti, 
així com la resta de tasques a les que fa referencia aquest Plec 
de Condicions Tècniques.

 

 



 

-      L’empresa  adjudicatària  haurà  de  destinar  el  personal 
necessari  al  projecte,  que  haurà  de  tenir  coneixements  i 
experiència  professional  solvent  per  assumir  les  tasques 
objecte del servei. El servei  requerirà una o vàries persones 
amb coneixements i experiència en l’elaboració i publicació de 
continguts audiovisuals i en l’edició de vídeos amb programes 
de retoc i animació.

 

-      L’empresa presentarà  una proposta  de cobertura  per  a 
l’execució de les funcions requerides.

 
-      Es  valorarà  que  l’empresa presenti  un  pla  de resolució 
d’incidències durant la prestació del servei. Aquest pla ha de 
donar solució a les possibles incidències que es puguin produir 
en la prestació del servei, referides tant a qüestions laborals 
com de mal funcionament dels equips tècnics que s’utilitzin.

 
-      Les empreses concursants hauran de demostrar la seva 
experiència en els àmbits que abasten les funcions definides. 
 
-      L’empresa  adjudicatària  haurà  d’elaborar  un  manual 
d’estil  per  a  l’elaboració dels  vídeos que serveixi  de guia a 
l’hora  d’elaborar  qualsevol  peça  audiovisual  i  que  tingui  en 
compte aspectes gràfics, de durada, d’estil i to, d’acord amb 
les  directrius  de  la  Direcció  de  Comunicació  Corporativa  de 
l’EMD de Valldoreix.

 

-      L’adjudicatari  haurà  de  facilitar  tota  la  informació  del 
personal  que  realitzi  els  treballs  i  n’haurà  d’identificar  els 
responsables.

 

-      L’adjudicatari  haurà  d’intervenir  davant  de  qualsevol 
problema que els seus empleats puguessin ocasionar durant 
l’exercici de les seves tasques.

 

-      L’adjudicatari estarà obligat en tot moment al compliment 
exacte  de  totes  les  lleis  i  disposicions  vigents  en  matèria 
social, laboral i de seguretat.

 

-      L’adjudicatari  ha  de  prendre  totes  les  precaucions 
necessàries per tal d’evitar accidents i perjudicis de tot ordre. 
És  responsable  d’aquests  accidents  i  perjudicis  i  haurà  de 
donar compliment en aquesta matèria a la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals vigent.

 

4. Gestió i durada del contracte

 

 



 

4.1 Gestió del contracte

 
-      L’adjudicatari es compromet a disposar del personal suficient per a 
cobrir  els  actes  pactats  l’Entitat  Municipal  Descentralitzada  de 
Valldoreix.

 
-      L’adjudicatari es compromet a tenir disponibilitat i  flexibilitat en 
totes les feines a realitzar de dilluns a diumenge.

 
-      L’adjudicatari es compromet a un ajustament econòmic en actes 
de solidaritat.

 
4.2 Durada del contracte i Normativa d’aplicació

 
El contracte tindrà un termini de vigència d’1 any, i s’iniciarà en la data 
de la signatura del contracte administratiu, i  es prorrogarà d’any en 
any fins un màxim de 4 anys. 

 
Per a dur a terme les tasques descrites en aquest plec, s’hauran de 
complir les prescripcions de les normatives que li siguin d’aplicació.

 
De la mateixa manera s’acompliran totes aquelles disposicions legals 
vigents  que  a  les  actuacions  objecte  d’aquest  plec,  encara  que  no 
hagin estat citades expressament en aquest. La resta de normes de 
dret  administratiu  que  siguin  d’aplicació  i,  en  el  seu  defecte,  les 
normes de dret privat.

 
Així mateix, serà d’obligat compliment, la normativa i prescripcions que 
dicti el corresponent departament de l’EMD Valldoreix i les adequacions 
que corresponguin.

 
Serà responsabilitat de l’adjudicatari la notificació a l’EMD Valldoreix de 
qualsevol  canvi  de  legislació,  durant  la  vigència  del  contracte,  que 
obligui a la modificació total o parcial. 

 
4.3 Pressupost de licitació

 
La  despesa  màxima  del  servei  a  efectes  de  contractació  serà  de 
8.760,00 euros € per l’any 2019 IVA exclòs: 

 
 Gravació,  edició  i  publicació  de  33  vídeos  corporatius  d’actes 
oficials,  socials  i  culturals  de  l’EMD  de  Valldoreix.  Viralització  dels 
continguts audiovisuals a les xarxes socials de l’EMD de Valldoreix:

 
-      33 videos a un preu unitari de 120€ la peça: 3.960,00€/any

 
240 hores anuals de monitorització i dinamització dels perfils de 
les diferents xarxes socials de l’EMD de Valldoreix:

 
-      240 hores anuals a un preu de 20€/hora: 4.800,00€/any

 



 

 
Els  serveis  es  pagaran  una  vegada  estiguin  realitzats,  amb  la 
presentació  de  la  factura  corresponent  i  en  els  terminis  legalment 
establerts.  En  el  cas  que  el  licitador  gaudeixi  del  reconeixement 
d’exempció d’IVA ho farà constar en la seva oferta.

 
4.4 Procediment i forma d’adjudicació

 
La forma d’adjudicació del present contracte serà el procediment obert 
i tramitació ordinària i figurarà en el plec de clàusules administratives, 
en el que tot empresari interessat podrà presentar una proposició que 
sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

 
5.   CRITERIS PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE:

 
Els  criteris  a  tenir  en  compte  a  l’hora  de  considerar  quina  és  la 
proposició més avantatjosa seran els que tot seguit s’indiquen, d’acord 
amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:

 

Criteris avaluables de forma automàtica, que contenen el sobre 

núm.3, fins el màxim de 60 punts:

 
Valoració  de  la  proposta  econòmica,  fins  a  un  màxim de  40 punts, 
segons la següent formula matemàtica:                                 

                                                                                                                   
     (1/6)

    Puntuació =  60  x   (% de baixa del licitador respecte al preu proposat 
en el plec) 

                                (% de baixa mes alta respecte al preu proposat en 
el plec)

Valoració de la millora de l’augment de la borsa d’hores d’assistència 
anual, fins un màxim de 5 punts.

 

Augment  de  la  borsa 

d’hores

Puntuació

20 5

10 2,5

5 1,25

 



 

                                                 

Valoració de la millora de l’augment dels vídeos realitzats anualment, 
fins un màxim de 15 punts.

 

Augment  de  vídeos 

realitzats

Puntuació

10 15

5 7

2 3

 
Criteris  de  valoració  que  depenen  d’un  judici  de  valor,  que 
contenen el sobre núm. 2, fins un màxim de 40 punts:

 
Les  empreses  licitadores  hauran  de  presentar  una  Memòria 
justificativa  que  es  valorarà  amb  un  màxim  de  40  punts, 
desglossats de la següent manera:

 
A)  Relació del material tècnic i els sistemes utilitzats per dur a 
terme  les  tasques  relatives  al  present  contracte. El  material 
tècnic es valorarà amb una puntuació màxima de (22 punts), amb el 
següent desglossament:

 
-      Càmera de vídeo/foto professional 4K (2 punts)
-      Ordinador personal d’última generació (2 punts)
-      Programa d’edició i  muntatge de vídeo registrat  i  actualitzat (2 
punts)
-      Programa de grafisme i  efectes digitals registrat i  actualitzat (2 
punts)
-      Tauleta/telèfon intel·ligent d’última generació (2 punts)
-      Micròfon de mà (2 punts)
-      Micròfon de corbata (2 punts)
-      Micròfon d’ambient (2 punts)
-      Torxa de càmera (2 punts)
-      Focus (2 punts) 
-      Trípode professional (2 punts)

 
B)  La Memòria justificativa haurà d’acreditar la qualitat dels serveis 
objecte del  contracte.  En la valoració s’evaluaran les prestacions de 
cada licitador i la seva experiència per adequar-se a les necessitats del 
servei. Aquesta part de la memòria es valorarà amb un màxim de 18 
punts, desglossats de la següent manera:

 

 



 

1.    Breu  presentació  de  l’empresa,  amb  la  relació  de  l’equip 
professional afecte al contracte i currículum vitae del mateix (6 punts)

 
2.    Pla de treball en l’edició de vídeos (3 punts) desglossats:

 
a)    Planificació del treball (1 punt)
b)   Metodología d’execució (1 punt)
c)    Terminis d’entrega (1 punt)

 
3.    Pla de treball en la dinamització de comunitats virtuals (3 punts) 
desglossats:

 
a)    Planificació del treball (1 punt)
b)   Metodología d’execució (1 punt)
c)    Terminis d’entrega (1 punt)

 
4.    Pla  de  treball  en  les  accions  de  marketing  digital  (3  punts) 
desglossats:

 
a)   Planificació del treball (1 punt)
b)    Metodología d’execució (1 punt)
c)     Terminis d’entrega (1 punt)

 
5.    Pla de resolució d’incidències (3 punts)
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