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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTAC IÓ DEL 
SERVEI DE LA GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS CORPORATI VES DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

 
 

 
1. Objecte del contracte. Descripció dels serveis a  prestar i obligacions del 

contractista. 
 

a) Dedicació i coordinació 
 

El servei consistirà en dedicar un mínim  de 35 hores setmanals (els caps de 
setmana es realitzaran en torns establerts a la reunió setmanal o de la responsable 
del contracte). 
 
Caldrà establir i planificar els continguts en reunions setmanals. 
 
El prestador treballarà en coordinació i contacte directe i permanent amb la regidoria 
de Comunicació. 

 
b) Descripció de les tasques generals del servei 

 
Elaboració del pla de millora de la gestió de les xarxes socials de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Aquest pla s'haurà de lliurar en el termini de 3 mesos des de 
l'inici del contracte. 

 
c) Gestió i actualització dels canals corporatius 

• Elaboració i actualització diària de continguts redaccionals, fotogràfics i 
audiovisuals. 

• Cobriment fotogràfic i audiovisual dels principals actes pactats en la reunió 
setmanal i demanats per la Cap de Servei de Comunicació. 

• Coordinació amb altres xarxes municipals per a accions conjuntes. 
 

d) Gestió de les xarxes socials 
 

• Facebook: 
o Actualització diàriament de la pàgina segons el manual d'estil existent. 
o Gravar, editar i publicar vídeos i transmetre vídeos en directe. 
o Fer i publicar fotografies. 
o Diàleg i resposta als comentaris fets d'acord als criteris establerts. 
o Gestionar sortejos i promocions per dinamitzar la xarxa i augmentar visibilitat 

i seguidors. 
o Creació de continguts a partir d'accions participatives pensades per aquesta 

xarxa. 
o Compartir continguts d'altres xarxes municipals, amb entitats i empreses que 

organitzen esdeveniments conjuntament amb l'Ajuntament. 
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• 2. Twitter 
o Actualitzar diàriament el perfil segons el manual d'estil existent. 
o Promocionar la interacció i la conversa amb els seguidors d'acord als criteris 

establerts. 
o Difondre l'agenda municipal d'activitats. 
o Creació de continguts a partir d'accions participatives pensades per aquesta 

xarxa. 
o Retransmetre en directe plenaris, actes públics i rodes de premsa més 

rellevants. 
o Gestionar i assessorar en etiquetatge (ús d'etiquetes pròpies). 
o Fer i publicar fotografies, GIF's, postals i vídeos. 

 
• 3. Instagram 

o Realitzar publicacions segons el manual d'estil existents. 
o Publicar imatges i vídeos propis. 
o Promocionar la interacció i conversa amb els seguidors a base de mencions, 

comentaris i "m'agrades". 
o Promocionar i gestionar concursos audiovisuals i sortejos. 
o Destacar imatges de la comunitat. 
o Establir intercanvis amb les comunitats de la ciutat. 
o Publicar "stories" de cada acte que es cobreixi en directe. 

 
2. Obligacions de l'ajuntament de Vilanova i la Gel trú. 

 
L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú es compromet a realitzar el pagament de les factures 
presentades per l'adjudicatari un cop la Cap de Servei de Comunicació hagi acreditat la 
prestació del servei. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Núria Blanes Meléndez

Cap de Servei de Comunicació i

Premsa
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