PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE DE
SERVEIS DE COMMUNITY MANAGER – SOCIAL MEDIA DE XARXES DE «EL GRA» DE
GRANOLLERS, A ADJUDICAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB VARIS
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
Descripció:
L’objecte del contracte és el servei de comunicació i suport com community manager – social
media, consistent en gestionar les xarxes socials del Gra/Servei de Joventut, de l’Ajuntament
de Granollers.
Condicions del contracte
El contractista haurà d’aportar un/a community manager amb els següents requisits:
1.- Mínim de dos anys d'experiència demostrable en la gestió de xarxes socials d'altres
equipaments, serveis municipals o de l'àmbit privat. Es prioritzarà experiència en la difusió
d'àmbit juvenil.
2.- Experiència demostrable en la gestió de webs i xarxes socials d'entitats, projectes, festivals,
etc., adreçats a un públic jove
3.- Disposar de títol oficial de "Community manager" (Cicle Formatiu Grau Superior en
desenvolupament aplicacions web o similar; Màster en comunicació digital; Grau en digital
media; Curs específic de Community Manager amb una durada mínima de 150 hores. A més a
més la persona haurà de tenir estudis superiors en l'àmbit audiovisual , fotogràfic, de disseny
gràfic o comunicació).
1.- TREBALLS ESPECÍFICS A REALITZAR

Per planificar i fer un seguiment de les tasques, aquest/a professional haurà d’assistir a les
reunions presencials, amb un mínim de 4 reunions al mes, amb la referent de Comunicació del
Gra.
Les tasques que es descriuran a continuació són les més específiques:
1. La difusió del Gra es compon principalment d’activitats de caràcter sociocultural i dirigides
al públic jove. Però també ens podem trobar a vegades que la informació pugui anar dirigida a
altres agents socialitzadors com familiars dels joves, educadors, professionals, etc., però no és
el més habitual.
2. Destinataris: els nostres usuaris potencials són joves de 12 a 29 anys. Actualment, però
arribem a un radi de cobertura fins als 35 anys.
3. Les xarxes socials actuals que disposem són: Twitter, Facebook i Instagram. Disposem
també de la web del Gra on s’evoca tota la informació actualitzada de l’equipament, però
aquesta és gestionada directament per la referent de comunicació del Gra. No es demanen
dades obtingudes de la difusió feta si no fos necessari, però des de l’Oficina de Comunicació
(OC) del Gra es fa el control.
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4. Les accions a comunicar són principalment els projectes, programes i activitats de caràcter
sociocultural que desenvolupa l’equipament juvenil. Les accions dirigides amb i per a joves que
no són gestionades directament pel Servei de Joventut, serà tasca de la persona referent de
l’Oficina de Comunicació del Gra de difondre-les, no del o la community manager.
5. Les accions a difondre poden ser de caràcter més puntual- eventual o de major continuïtat,
de manera que cal tenir en compte cada una de les accions i quins són els objectius. Des de
l’Oficina de Comunicació es traslladarà tota la informació necessària perquè el community
pugui fer la gestió de manera adequada.
6. La difusió cal que sigui prèvia, durant i/o post de cada una de les accions.
7. És necessari que la figura del community pugui assistir de les activitats que es fan i
promocionar-les in situ. En cas de no poder assistir, l’equip pot posar a disposició el material
necessari per a la seva publicació.
8. Es treballa a través del Whatssap i el núvol, mitjançant el drive on es penja tota la informació
necessària per fer la difusió.
9. Cada setmana l’OC penjarà un calendari setmanal de les accions vista amb anotacions de
quines són més importants i cal destacar amb major consideració, juntament amb el material
necessari per a la seva adequada publicació.
10. Cal concretar i acordar amb el o la community el com, què i quan fer la difusió, tot i que ens
adaptem a l’estil del professional, s’ha de seguir els paràmetres comunicatius que es marca
des del Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Granollers.
11. La comunicació ha de ser fresca, propera i atractiva pel destinatari jove.
12. Tipus d’accions que es desenvolupen en el Gra són:
- Activitats del programa Dnit i Ddia de manera trimestral
- Concursos: música, arts escèniques i audiovisual
- PIDCES: accions que es desenvolupen en els centres educatius a com la jornada
d’estudiants, passa-classes, dates senyalades o dies internacionals, etc.
- Suport d’ Iniciatives Juvenils
- Exposicions
- Accions que es desenvolupin del Pla local de Joventut- Fem Xarxa
- Cursos i tallers: difusió semestral
- Programa Etcètera
- Xerrades de l’Oficina Jove
- Informacions diverses sobre els serveis que s’ofereixen de l’Oficina Jove.
- Publicacions d’horaris, anul·lació o destacats d’activitats o altres informacions de caràcter
urgent.
2. RÈGIM ESPECÍFIC DE PENALITATS
2.1. Incompliments molt greus:
- Es considerarà incompliment molt greu que l’empresa prengui alguna decisió o actuï
de manera tal que quedi afectada negativament la reputació institucional del consistori
- Es considerarà incompliment molt greu la manca de cobertura d’actes o
esdeveniments a través de les xarxes socials de manera reiterada (fallar més de dos
cops en l’interval d’una setmana)

- Es considerarà incompliment molt greu no disposar d’un Pla de Social Media que
marqui les prioritats i l’estratègia comunicativa de la institució
- Es considerarà incompliment molt greu la no adaptació, amb un mínim de periodicitat
quinzenal, de les xarxes Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, WhatsApp i d’altres
que es puguin generar, a la identitat visual de la imatge corporativa de l’Ajuntament de
Granollers d’acord amb l’estratègia de comunicació que s’estableixi. El/la contractista haurà de
mantenir actualitzats els perfils socials esmentats.
- Es considerarà incompliment molt greu no estar localitzable (telefònicament o via
correu electrònic) en un termini màxim de 24 hores
- Es considerarà incompliment molt greu no mantenir absoluta confidencialitat i reserva
sobre qualsevol dada, informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol
suport facilitades per l’entitat contractant al contractista per a l’execució del contracte,
especialment les dades de contrasenyes i de caràcter personal protegides per la Llei.
- Es considerarà incompliment molt greu no disposar del material necessari per cobrir
els actes tal com connexió a internet, telèfon mòbil o portàtil
2.2. Incompliments greus:
- Es considerarà incompliment greu no atendre reiteradament (fallar almenys dos cops
per setmana) als usuaris de grups, comunitats i perfils socials del Gra.
- Es considerarà incompliment greu cometre més de dues errades, en l’interval d’una
setmana, en la monitorització de comunicacions on line a la xarxa Twitter o a l’agenda
electrònica del web municipal.
Dos incompliments acumulats d’un dels ítems esmentat anteriorment equivaldran a un
incompliment molt greu.
2.3. Incompliments lleus:
- Es considerarà incompliment lleu no assistir a una de les quatre reunions presencials
mensuals previstes amb la referent de Comunicació del Gra..
Dos incompliments acumulats de l’ítem esmentat anteriorment equivaldran a un
incompliment greu.
3.- DRETS DE PROPIETAT
Tots els informes, documents, adaptacions i creativitats elaborats durant la realització dels
treballs del projecte, seran propietat de l’Ajuntament de Granollers, que es reserva totes les
facultats inherents a aquest dret. Podrà cedir-los a tercers, reproduir o divulgar parcialment o
íntegrament, en la mesura que cregui convenient, sense perjudici dels drets irrenunciables que
puguin correspondre al contractista. El contractista no podrà utilitzar per a si, ni promocionar a
tercers, cap dada sobre el projecte, ni publicar, totalment o parcialment el contingut sense
autorització per escrit prèvia d’aquesta obligació. En tot cas el contractista serà responsable
dels danys i perjudicis que es deriven de l’incompliment d’aquesta obligació.
5.- COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE LA LOPD
L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
qualsevol dada, informació, documentació, arxius o especificacions en qualsevol suport
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acilitades per l’entitat contractant al contractista per a l’execució del contracte, especialment les
dades de contrasenyes i de caràcter personal protegides per la Llei i seguint totes les
indicacions indicades per l’Ajuntament de Granollers.
Cap dada coneguda amb ocasió del compliment del contracte no podrà ser objecte, total o
parcial, de publicacions, difusió ni copiat o utilitzat amb finalitat diferent al compliment del
contracte, ni tampoc comunicar ni cedir a altres ni tan sols a efectes de conservació sense
autorització expressa de l’Ajuntament de Granollers.
L’adjudicatari/-ària se sotmetrà al que disposi l’Ajuntament com a propietari de les dades pel
que fa al necessari compliment de la normativa anteriorment indicada. El/la contractista
assumeix l’obligació de custodiar fidelment i acuradament la documentació, qualsevol que sigui
el suport emprat, que se li lliura per a la realització dels treballs i, amb això adquireix el
compromís que, ni la documentació, ni la informació que conté, arribi en cap cas a poder de
terceres persones alienes a l’execució del contracte.
Les obligacions abans descrites es mantindran tant durant el període de vigència del contracte
com amb posterioritat a la seva conclusió. El contractista assumeix l’obligació d’informar el
personal al seu servei, dels deures de reserva i secret que adquireix pel present contracte.
En tot cas el/la contractista serà responsable dels danys i perjudicis que d’incompliment de les
obligacions contingudes en aquesta clàusula puguin derivar-se per a l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts o per a terceres persones. A la formalització del contracte es farà constar
l’obligat compliment de la normativa de protecció de dades i els compromisos derivats.
6- ALTRES RELATIVES AL PERSONAL CONTRACTAT.
La persona o persones que realitzin la tasca tindran una dedicació parcial a la setmana que ha
d’anar en relació amb l’encàrrec de treball (actes comunicatius) que s’organitzin des del Servei
de Joventut. No s’estima una jornada de més de 10 hores a la setmana.
El conveni d’aplicació serà el que estipuli l’empresa si la modalitat és un contracte laboral. Es
pot regir pel règim d’autònoms o de convenis sectorials, essent el que apliquem al personal que
treballa per Joventut de manera externalitzada el Conveni col·lectiu del sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de conveni núm.
79002295012003) que, en el cas de la persona o persones contractades seria aplicable la
opció III de Personal d’intervenció.
7.- DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte de prestació de serveis serà de dues anualitats des de la data
de formalització, amb possibilitat de pròrroga una anualitat més.
A Granollers,
El responsable de Programes de Joventut

