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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte regeix la contractació dels serveis d’un equip professional especialitzat en
màrqueting digital que realitzi la gestió de campanyes a les xarxes socials, gestió de la base de
dades contactes a través d’un programa o plataforma automatitzada de màrqueting i manteniment
d’algunes pàgines web de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
En concret, el contracte que es licita tindrà els següents objectius específics:
a)

Implementar una estratègia de medis, pla de social media, que permeti desenvolupar
projectes de promoció econòmica fins a un màxim de 20 campanyes anuals a les xarxes.

b)

Gestionar una base de dades de fins a 5000 adreces per enviament de Newsletters que li
siguin facilitades per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni -havent estat recollides
prèviament amb el consentiment explícit i informat del seu titular- o aquelles que
aconsegueixi el licitador seguint el procediment legalment establert -és a dir, amb previ
consentiment explícit i informat del seu titular-.

c)

Manteniment del web Activa i web de cultura.

d)

Seguiment de campanyes.

2. LOTS
2.1 Lots que es preveuen
Es preveu la divisió de l’objecte del contracte en els següents dos lots:
LOT 1
Es correspon amb la implementació d’una estratègia de medis, pla de social media, que permeti
desenvolupar projectes de promoció econòmica fins a un màxim de 20 campanyes anuals a les
xarxes.
En concret, el Lot 1 inclou la prestació dels següents serveis:
a) Gestionar Facebook Activa; Gestionar Facebook Viver i Gestió del Instagram Viver
b) Creació, manteniment i gestió d’una base de dades a través d’un programa o plataforma
automatitzada de màrqueting, o similar amb 5000 contactes.
LOT 2
Manteniment dels Web Activa i Web Cultura amb les actualitzacions pertinents.
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2.2 Objecte de la prestació del servei relatiu a cada Lot
2.2.1

LOT 1

Es correspon amb la implementació d’una estratègia de medis, pla de social media, que permeti
desenvolupar projectes de promoció econòmica fins a un màxim de 20 campanyes anuals a les
xarxes.
En concret, el Lot 1 inclou la prestació dels següents serveis:
1) Captació d’usuaris Xarxes Socials
Inclou la gestió de les següents xarxes socials:
a) Facebook
Actualment el Facebook Activa compta amb 772 seguidors i el Facebook Altamar compta amb 208
seguidors.
Els objectius a complir són els següents:
- Creixement orgànic en el nombre de seguidors en al menys un 10% anual.
- Creixement de l’abast a que arriben les nostres publicacions de al menys un 10% anual.
- Creixement del grau d’interacció dels seguidors (Engagement) per sobre el 4% de promig
anual.
b) Instagram
Actualment, l’Instagram del Viver compta amb 154 seguidors.
Els objectius a complir són els següents:
-

Creixement del nombre de seguidors en al menys un 10% anual
Creixement de l’abast a que arriben les nostres publicacions de al menys un 4% anual
Creixement del grau d’interacció dels seguidors (Engagement) per sobre del 3% de
promig anual.

El responsable del contracte serà l’encarregat de vetllar pel correcte compliment dels objectius
establerts anteriorment abans de finalitzar cada anualitat. En cas d’incompliment dels objectius,
s’estarà a allò previst en el PCAP per a dits supòsits.
Abans de finalitzar cada anualitat, l’adjudicatari enviarà un informe amb els resultats obtinguts que
permeti verificar l’assoliment dels objectius anteriorment referits.
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2) Quantitats i freqüències de publicació
Per a cada campanya es generarà un mínim de 3 posts a la setmana. La durada de les
campanyes oscil·larà entre 2 i 3 setmanes.
El cost de cada campanya pot ésser distint en funció de la intensitat de la mateixa, en funció del
que en cada cas determini el responsable del contracte. La complexitat, seguiment i intensitat de
la publicitat serà la que determinarà el cost total de la campanya, dins de l’import màxim previst
per aquest servei en el PCAP.
3) Avaluació de resultats
Es portarà a terme a través del que es coneix com IOR (Impact of Relationship), és a dir, l’impacte
en les relacions. El resultat serà el conjunt de les relacions adquirides i l’impacte de la presència
d’Activa en els Mitjans socials.
El IOR forma part de la medició del retorn de la inversió i es mesurarà a través de 4 variables:
a) Les mencions rebudes en altre Mitjans fora dels propis perfils socials i la web indicant en
quins Mitjans digitals apareixen: blogs, diaris, etc.
b) Influència en els Mitjans socials (quantitat de subscriptors, Nous subscriptors, etc.
c) Participació dels seguidors: comentaris a facebook, m’agrada, vegades compartit, etc.
d) Tràfic generat en els perfils socials cap a la web ACTIVA
Al finalitzar cada campanya l’empresa enviarà un informe amb els resultats obtinguts que permeti
verificar l’assoliment dels objectius de la campanya. Aquest informe s’haurà de presentar en el
termini de 15 dies comptats a partir de la finalització de la campanya.
En virtut d’aquest informe, el responsable del contracte haurà d’emetre un informe que confirmi
que s’han complert els objectius establerts en aquest PPT.
4) Enviament de newsletters
Es realitzaran enviaments mensuals de Newsletters i d’activitats concretes segons la planificació
de projectes anuals, a través d’un programa o plataforma automatitzada de màrqueting que
permeti fer el seguiment dels enviaments, així com el control d’aquestes per parts dels usuaris
receptors.
L’adjudicatari haurà de realitzar un cronograma de seguiment per a cadascun dels esdeveniments,
a través del qual es planificaran els continguts i es verificarà el seu compliment.
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2.2.2

LOT 2

La Unitat de Promoció Econòmica demanarà per e-mail els canvis de continguts que consideri
adients i enviarà els documents necessaris per actualitzar la informació del web ( imatges,
continguts, vídeos, material promocional, etc-).
Les actualitzacions del web es realitzaran en un termini màxim de 3 dies.
3. Durada del contracte
El contracte s’iniciarà en el moment de l´adjudicació i tindrà una durada de 2 anys més 2
pròrrogues, per ambdós lots.
4. Responsable del contracte
El responsable del Contracte serà el Sr. Ventura Tubella, Cap de Gabinet d’Alcaldia i de Promoció
Local.
L’empresa adjudicatària designarà una persona responsable de contacte.
Equip de treball:
-

Expert en comunicació estratègica i xarxes socials
Perfil de disseny gràfic i web sènior (5 anys experiència)
Servei de community manager

Tots amb experiència de màrqueting digital. L´adjudicatari indicarà els noms de les persones
designades per executar les activitats.
5. Drets de propietat (propietat industrial i intel·lectual)
Els drets de propietat de tots els continguts seran de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Pel
que fa a les dades de caràcter personal, seran tractades de conformitat amb allò previst a la
normativa aplicable en matèria de protecció de dades i el seu tractament i, en qualsevol cas,
seguint les determinacions previstes en relació a aquest extrem en el PCAP, especialment pel que
fa al compliment del consentiment informat i explícit dels usuaris per a garantir el correcte
tractament de les seves dades personals.

