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1. Objecte  

L’objecte del plec és definir el servei a desenvolupar pel proveïdor que consisteix en l’execució 

de les tasques pròpies de redacció dels continguts comunicatius de l’ATM, gestió de les xarxes 

socials, així com d’altres tasques relatives a la funció de la comunicació corporativa a l’ATM de 

Barcelona. Els canals actuals de l’ATM són actualment atm.cat (català, castellà i angles) i Twitter 

@ATMbcn (català). 

 

2. Actuacions 

El desplegament del Pla de Comunicació de l’ATM comporta la necessitat de disposar d’un servei 

de creació de continguts i d’estratègia i gestió de les xarxes socials del consorci. 

Les tasques principals que es preveu que s’han de realitzar són les següents: 

• Tasques pròpiament periodístiques: notes de premsa, articles i entrevistes, informes 

d’activitat, resums de dades i actuacions, continguts web, posts i butlletins digitals. 

Producció dels continguts redaccionals i multimèdia (foto i vídeo principalment) 

respectant les directrius que estableix el Pla de comunicació de l’ATM i en col·laboració 

amb el servei de disseny gràfic. 

• Community Manager: gestió dels perfils institucionals de l’ATM; pla, estratègia, 

seguiment/escolta activa i rendiment de social media i canals digitals. Creació i 

enviament periòdic del butlletí digital, enquestes SurveyMonkey, concursos i altres 

formats que es puguin desenvolupar. 

• Relació amb els operadors i institucions pel que fa a la difusió de continguts d’interès 

general del sector, ampliant l’impacte d’aquests. 

• Tasques diverses de creació de repositori i arxiu d’imatges i altres de suport a l’Àrea de 

Comunicació. 

La propietat intel·lectual dels continguts generats en el desenvolupament del contracte serà 

exclusiva de l’ATM. 

 

3. Entorn tècnic 

El proveïdor haurà d’acreditar la pràctica en l’ús d’eines específiques i les competències 

professionals per a la realització de les tasques pròpies del servei: 

CONTINGUTS WEB I BLOC CORPORATIU Experiència en redacció de textos periodístics i l’ús de 

gestors de continguts web Coneixement de bones pràctiques d’optimització del SEO onpage i 

offpage (linkbuilding principalment via social media, blogging i difusió en portals d’afiliats) 

COMMUNITY MANAGEMENT Hootsuite Social Media Management Tool Estudi analític de 

insights de Facebook, estadístiques iconosquare i de Twitter analítics 

ANALÍTICA WEB Google Analytics Google Search Console Google Tag Manager 

DISSENY GRÀFIC DIGITAL Adobe Creative Suite 



 

PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT Coneixement dels llenguatges de programació HTML, 

HTML5 i Javascript 

EINES OFIMÀTIQUES, MISSATGERIA i MAILCHIMP 

Els programes necessaris (software) i altres requeriments d’infraestructura (hardware i altres) 

seran proveïts per part de l’ATM. 

 

4. Proposta tècnica 

4.1. Portafoli (24 punts) 

Caldrà que es presenti un portafoli de la persona candidata a fer els serveis per valorar-ne la 

competència: 

• Notes de premsa (un exemple en català i un exemple en castellà) 

• Article o post (un exemple en català i un exemple en castellà) 

• Infografia (un exemple) 

• Dossier informatiu d’un acte o esdeveniment (un exemple) 
 

Cada un dels 4 apartats es valorarà amb un màxim de 6 punts. 

4.2. Projecte (25 punts) 

Es demana una proposta per a una hipotètica campanya de comunicació digital via twitter, que 

recordi les efemèrides i dates significatives del món del transport públic (primer tren, data 

inauguració del nou tramvia de Barcelona, rècord de viatgers al transport públic,..). Continguts 

redaccionals de 5 elements diferents i descripció dels audiovisuals incloent una imatge gràfica 

d’acompanyament. 

Cada un dels cinc continguts es valorarà individualment amb un màxim de 5 punts. 

 

5. Gestió del servei  

5.1 Organització 

Es contempla que el proveïdor proposi una única persona per a l’assistència amb caràcter 

permanent, qui realitzarà una gran part de les tasques que comprenen el servei de forma 

autònoma i amb seguiment -com a mínim quinzenal- per part de l’Àrea de Comunicació de 

l’ATM. Es planteja un règim de treball de 37,5 hores setmanals a incloent tant les hores 

presencials a la seu de l’ATM (oficina situada al carrer Muntaner, 315-321 de Barcelona) com les 

hores executades fora de l’oficina. Si per requeriment de l’ATM l’empresa hagués que fer algun 

desplaçament fora de les nostres oficines de Barcelona, les despeses serien assumides per 

l’ATM.  



 

Davant l’eventualitat d’haver de substituir la persona assignada als serveis contractats per 

l’ATM, l’empresa proveïdora en proposarà una de nova a l’Àrea de Comunicació de l’ATM, per a 

la seva acceptació.  

Per norma general l’horari de cobertura del servei coincideix amb l’horari del personal laboral 

de l’ATM en jornada partida; aquest horari serà de dilluns a dijous amb entrada des de les 8.00h 

fins a les 9.30h i sortida a partir de les 16.30h (amb interrupció de mínim 30 minuts per dinar a 

partir de 14.00h) i divendres amb sortida a partir de les 14.15h. 

Pel que fa als diferents agents amb els que està previst que col·labori i realitzi tasques 

compartides s’identifiquen els següents perfils: 

- Àrea de Comunicació: àrea de tutela del servei, definició i objectius de comunicació 

institucional. Planificació, seguiment i execució de totes les tasques i elements a desenvolupar. 

Presentació d’informes de seguiment i tancament de cada projecte. 

- Àrea Sistema Tarifari Integrat: col·laboració per a la redacció de continguts, infografies, 

divulgació d’estudis.  

- Àrea de Finançament: col·laboració per a la redacció de continguts, infografies, divulgació 

d’estudis.  

- Àrea de Gerència: col·laboració per a la redacció de continguts, infografies, divulgació 

d’estudis.  

- Àrea T-mobilitat: suport a la implantació del Pla de Comunicació de la T-mobilitat. Col·laboració 

amb l’Atenció i la Informació de T-mobilitat en termes de creació de continguts, coordinació de 

webs i perfils propis a les xarxes socials, quan existeixin. 

- Àrea d’Assessoria Jurídica: creació de continguts referits a la contractació, reglamentació i 

legislació del sector, i actuacions de l’àrea amb impacte comunicatiu (carta de serveis, lluita 

contra el frau). Coordinació per a la garantia del compliment de la reglamentació aplicable 

(protecció de dades, drets de les imatges,...) en els processos de comunicació. 

- Àrea de Mobilitat: col·laboració per a la redacció de continguts, infografies, divulgació 

d’estudis. Coordinació de webs i perfils propis a les xarxes socials, quan existeixin (Pla director 

de mobilitat, Pla director de Infraestructures, altres). Col·laboració en l’organització i la difusió 

de jornades i intervencions diverses (ponències, congressos, fires). 

- Àrea de Sistemes i Innovació: col·laboració per a la redacció de continguts, infografies, 

divulgació d’estudis. Coordinació de webs i perfils propis a les xarxes socials, quan existeixin 

(Mobility as a Service - MaaS, Dades Obertes, altres). Col·laboració en l’organització i la difusió 

de jornades i intervencions diverses (ponències, congressos, fires). 

 

 

 

 



 

5.2 Instruments i normativa bàsica per a l’execució 

L’ATM acordarà amb el proveïdor un pla de treball genèric d’implantació del Pla de Comunicació 

de l’ATM per a tot el període de servei (1 any prorrogable a 2). 

El pla es desplegarà en plans trimestrals que s’acordaran a l’inici de cada trimestre. 

Per norma general l’horari de cobertura del servei és de 8AM a 6PM de dilluns a divendres. 

 
5.3. Procediments de control i seguiment 

El contractista haurà de presentar trimestralment -dins dels 15 dies següents a la fi de cada 

trimestre- un document de seguiment del servei contractat en el que cal especificar el grau 

d’avanç de cada projecte i, si és el cas, els requeriments per al seu correcte desenvolupament 

d’acord amb el pla acordat. 

 

5.4 Recepció dels treballs 

Els treballs a realitzar, d’acord amb la naturalesa del servei es realitzaran de forma continuada 

durant tot el període d’execució del mateix d’acord amb les especificacions relatives a la 

programació de tasques. 

 

6. Calendari d’execució 

El període de contractació del servei és d’un any, prorrogable en 1 any més, a partir de la data 
d’inici del contracte. 
 
 
 
 
 
 
Maria Montaner 
Cap de l’Àrea de Comunicació 
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