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1. INTRODUCCIÓ
La Fira de Novembre és una fira comercial multi-sectorial d’exposició, promoció i venta
dels comerços, empreses i serveis de Vilanova i de tot el Garraf. Conjuntament amb un
seguit d’activitats paral·leles, la fira ha esdevingut un esdeveniment popular, molt
arrelat a la tradició de Vilanova i la Geltrú i una excel·lent eina de promoció activa de
Vilanova i del Garraf, i que el 2021 va arribar a la 30ena edició de la Fira recuperada.
La Fira de novembre disposa actualment d’un ecosistema digital format per una nova
pàgina web i tres xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) i un canal a Youtube.
L’estratègia i els continguts de difusió digital tenen per objecte el posicionament de la
Fira de novembre com una fira de referència a la xarxa i la consolidació d’una
comunitat digital activa i informada.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és la contractació, per part de l’Ajuntament de Vilanova i la
Geltrú (organització de la Fira de novembre), dels serveis de disseny gràfic, creació i
gestió de continguts de les xarxes socials de la Fira de novembre que inclou de forma
general els següents lots:
 LOT 1: Creació i promoció de continguts (màrqueting) i gestió de la comunitat
digital.
 LOT 2: Disseny gràfic de la Fira de novembre (web, xarxes i fira física).
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Per tant, la prestació del servei per part de l’adjudicatari s’estructurarà en:
LOT 1:
 Els treballs necessaris perquè les xarxes de la Fira de novembre siguin
operatives i puguin realitzar la seva funció de comunicació, divulgació i
informació.
 Creació, promoció i dinamització de continguts (textos, imatges, grafismes,
àudio, vídeo, multimèdia...).
 Manteniment anual: xarxes socials (actualització de continguts, canvi i
modificació de textos, actualització d’imatges, notícies, ...). Periodicitat de
publicacions (segons el que dictamini el pla de comunicació).
 Manteniment tècnic i de consultes.
 Seguiment dels comentaris que es realitzen a les xarxes socials (facebook,
instagram...).
 Assessorament tècnic en l’ús de noves tecnologies en xarxes socials i
lliurament d’informes (un mínim de dos informes l’any, un quan comença la
campanya forta (juny) i l’altre un cop finalitzada la Fira) i indicadors per al
control.
 Promoció de publicitat a les xarxes socials.
LOT 2:
 Realitzar el disseny del cartell de la Fira. Arrel d’aquesta imatge realitzar el
disseny dels altres elements de comunicació tant per la fira física com per la fira
virtual.
 Coordinació amb els proveïdors de retolació i impressió digital.
 Revisió/actualització del disseny del plànol general del recinte firal amb els
accessos.
 Disseny del contingut gràfic i direcció de la seva col·locació dels possibles
espais expositius de la Fira.
3. PERÍODE DE PRESTACIÓ
La durada del contracte serà d’1 any a comptar des de la formalització del contracte.
Aquest contracte es podrà prorrogar per un període màxim de fins a 3 anys més.
4. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI
A les instal·lacions que l’organització de la fira consideri oportunes, tret de les reunions
periòdiques de planificació i seguiment amb els responsables de la Fira que es
realitzaran a les seva seu.
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5. OBJECTIUS
Objectius de màrqueting i comunicació:
a) Potenciar la marca de la Fira per reforçar el posicionament de la mateixa com a fira
multisectorial de referència, a través de la difusió del seu contingut, la seva imatge i de
les seves activitats.
b) Contribuir a la interacció amb la ciutadania.
c) Desenvolupar una estratègia de màrqueting relacional que permeti reforçar vincles
amb la xarxa de col·laboradors, influences, prescriptors de marca i professionals
especialitzats.
d) Difondre, gestionar i promocionar tota l’activitat de la Fira mantenint un equilibri i
coherència entre totes les xarxes socials i aprofitant cada plataforma segons sigui el
seu millor ús i segons el públic al que s’adreci tenint en compte els seus interessos.
e) Fomentar la cooperació amb entitats i associacions de proximitat o no. S’hauran de
proposar les eines més adients en cada xarxa social per assolir aquest objectiu.
f) Divulgar les accions en pro de la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la no
discriminació i l’accessibilitat.
g) Afavorir la consolidació d’una comunitat digital activa i informada.
h) Unificar l’activitat de de la Fira virtual i la física a les xarxes socials en un sol canal
de comunicació i oferir una agenda activa i actualitzada de les activitats,
esdeveniments i serveis de les dues opcions.
Objectius qualitatius:
a) Augmentar la fidelització dels seguidors actuals amb la generació de continguts
rellevants, afins i amb potencialitat de ser compartits i que actuïn com a prescriptors de
la marca. Aquests continguts, en el cas de les notícies del web, hauran d’incorporar les
paraules clau necessàries per aconseguir un millor posicionament en el cercador.
b) Reforçar el paper de les xarxes socials com a canals d’entrada i de peticions i
consultes referents a l’actualitat, serveis i horaris.
c) Millorar la presència a les xarxes i internet dels continguts i serveis específics per a
cada col·lectiu susceptible de ser beneficiari de les dinàmiques, activitats i accions
impulsades per la Fira.
d) Actualització i implementació de les noves tendències, tecnologies i eines de difusió
relatives a la web i a les xarxes socials per assolir els objectius de comunicació.
Objectius quantitatius:
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Incrementar, de manera sostinguda i demostrable a través d’informes periòdics:




Els usuaris i el temps de visualització del web de la Fira.
Els seguidors i les interaccions a les xarxes socials.
El públic jove, creant estratègies de dinamització i oferint-los continguts de la
fira en els formats més adients per a ells.

6. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI: ACCIONS A DESENVOLUPAR
LOT 1: Gestió, màrqueting i comunicació dels continguts de les xarxes socials
La Fira compta amb tres xarxes socials (Instagram, Facebook i You tube) que s'haurien
de mantenir en la nova proposta i actualment estan en funcionant.
La Fira és en format híbrid, és a dir, combina l'espai físic i l'espai virtual, com a millora
de la línia iniciada l'any 2020 conseqüència de l'adaptació obligada per les mesures de
prevenció i seguretat per la Covid-19 i també per la voluntat d'evolucionar el model de
fira.
L'aposta pel model híbrid requereix un esforç comunicatiu a l'hora de cercar expositors
i col·laboradors per l'esdeveniment, calen accions específiques de difusió i de captació
d'activitats que vulguin formar part del projecte.
L’objecte del contracte del servei de gestió, màrqueting i comunicació dels continguts
de les xarxes socials de la Fira de Novembre, principalment consistirà en:
Pla de Comunicació Fira de Novembre: definir un pla de comunicació per a la Fira de
Novembre, tant en format presencial com virtual; que impliqui totes les fases de
l’esdeveniment (pre, durant i post), i adaptada als diferents públics objectius (interns –
expositors, institucions, i externs –visitants, usuaris de la web, població-).
L’elaboració del pla s’iniciarà en el moment que s’adjudiqui aquest encàrrec, amb la
previsió d’iniciar-ne l’execució el mes de juny i que s’allargui fins a finals de novembre.
En cas que el pla contempli la difusió de vídeos i fotografies, l'empresa es farà càrrec
de l'obtenció de les imatges. Per part del Departament de Comunicació i la regidoria de
Promoció Econòmica, es facilitarà el material gràfic propi de la Fira de Novembre.
Per a l'elaboració, producció i execució del pla, serà imprescindible la coordinació
directa i constant amb el departament de Comunicació i la regidoria de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, així com amb l'empresa
encarregada de la imatge gràfica i de la web de la Fira i amb altres empreses o entitats
encarregades de les activitats principals.
El material gràfic generat per l’empresa (fotografies, vídeo, àudio, grafisme...) passarà
a ser propietat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
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Recollida d’informació: objectius generals, àmbits d’actuació, públics objectius,
calendari, pressupostos, activitats programades, prioritats, entitats/empreses
vinculades/col·laboradores, recursos comunicatius, imatge gràfica i adaptabilitat,...
Elaboració del Pla de Comunicació:









Objectius per àmbits/públics
Estratègies de comunicació
Definició de missatges i creació del kit de premsa
Pla de mitjans (publicity + insercions publicitàries segons pressupost
disponible).
Pla de comunicació offline
Pla de comunicació online i XXSS
Presentació del Pla de Comunicació, redefinició i adaptacions necessàries
Presentació de clipping + valoració final del retorn comunicatiu

Gestió i dinamització de les Xarxes Socials de la Fira: a partir del pla de comunicació
de la fira, i de la imatge gràfica, planificar i executar una campanya a les xarxes socials
prèvia, durant i post Fira de Novembre.
LOT 2: Disseny gràfic de la Fira de novembre (web, xarxes i fira física)
Les accions a desenvolupar són:
Tots els materials es dissenyaran amb coordinació de l’Ajuntament i abans de ser
difosos tindran el vist i plau de Comunicació de l’ajuntament i es treballarà en una línia
gràfica unificada pròpia que s’anirà desenvolupant a mesura que es generin nous
materials.
El treball de disseny inclourà les següents tasques recurrents:









Creació d’una imatge anual i elements publicitaris per a la seva difusió, segons
brifing de l’Ajuntament.
Disseny de materials promocionals per donar suport visual (banderoles, plafons
informatius, pancartes, flyers, díptics, tríptics, ...)
Desenvolupament d’infografies i baners per integrar-los al web i les xarxes.
Emailings
Anuncis de premsa
Disseny i maquetació del programa de la fira
Disseny pàgina web
Caràtules multimèdia

Tot el procés de creació del disseny fins al producte final: creativitat, disseny gràfic,
maquetació, adaptació a diferents formats, analògics o digitals, arts finals, supervisió
de processos, assessorament tècnic, coordinació i seguiment de proveïdors com
retolistes, impressors, etc.
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En el preu estarà inclosa la partida de l’allotjament website firadenovembre.cat els
treballs consistiran en la contractació de hosting WordPress d’alt rendiment. I les
gestions per a la contractació, manteniment i tancament al final del període, si s’escau.
7. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
Al marge de les obligacions previstes en el plec de clàusules administratives, l’empresa
adjudicatària es compromet a complir les condicions inicials següents per tal de
garantir la correcta prestació del servei:
 L’empresa adjudicatària prestarà els serveis sota la supervisió i seguiment de
l’organització de la Fira de novembre.
 L’empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat del personal
necessari per cobrir les diferents tasques objecte d’aquesta adjudicació amb
personal qualificat. Tot el personal necessari per a la prestació dels serveis
objecte del present contracte serà contractat per l’empresa adjudicatària. En
cap cas aquest personal tindrà vinculació ni jurídica ni laboral amb l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú. Així mateix, disposarà d’efectius suficients, que
compleixin els requeriments previstos en el plec, per tal de cobrir possibles
absències de forma immediata.
 El cost del material i mitjans necessaris pel desenvolupament del contracte,
anirà a càrrec de l’adjudicatari i estarà inclòs en l’oferta econòmica presentada
(material tècnic, equip humà, línies de comunicació, eines de treball, benefici
industrial, inversió en publicitat, etc.). Excepte en el cas del cost d’insercions
publicitàries a xarxes socials i mitjans de comunicació.
 L’empresa adjudicatària ha d’organitzar el seu personal de forma que en cada
moment existeixi una persona coordinadora del servei i únic interlocutor per
qualsevol tema relacionat amb aquest.
 L’empresa haurà de garantir en tot moment la cobertura de les posicions
requerides dintre de la fira per l’execució del contracte. L’equip haurà de ser
capaç d’elaborar els continguts i gestionar les xarxes socials les 24 hores els
365 dies de l’any, tant per capacitat com per mitjans tecnològics disponibles.
 El personal de l’empresa contractada elaborarà una previsió de les tasques a
realitzar a partir de la informació recollida en les reunions amb l’equip de
l’organització de la Fira, La previsió s’ajustarà en funció de l’actualitat generada
per l’organització de la Fira. La persona responsable de comunicació de
l’ajuntament serà l’encarregada de donar el vistiplau i confirmar la finalització de
les diferents tasques.
 Pel seguiment del servei s’establiran les reunions que s’estimin oportunes amb
les diferents persones implicades i el cap de projecte de l’empresa
adjudicatària.
 L’empresa/es ha d’incorporar les eines tecnològiques i el personal necessari
per a gestionar i mantenir tant les xarxes socials com el web de la Fira,
respectant en tot cas els següents requeriments:
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Creació i coordinació de continguts en el format òptim per a cada suport
digital.
Creació i/o edició d’imatges en el format òptim per a cada suport digital.
Creació i/o edició de vídeos en el format òptim per a cada suport digital.
Creació i/o edició d’elements gràfics i multimèdia en el format òptim per
a cada suport digital.
Redacció dels continguts en un llenguatge òptim i unificat, segons
estableixen les directrius municipals, tenint en compte la igualtat de
gènere, la procedència, les creences i respectant els drets fonamentals
de tots els ciutadans, i en especial de la infància i la joventut.











Caldrà garantir els drets d’imatge de les persones que apareguin en qualsevol
fotografia o gravació, sempre que aquestes persones siguin reconeixibles.
Caldrà garantir els drets de propietat intel·lectual dels autors de les imatges i
gravacions. Sempre que sigui possible, serà preferible utilitzar imatges que
disposin d’una llicència Creative Commons BY-NC-ND (Reconeixement –
NoComercial – SenseObraDerivada). Caldrà informar a l’Ajuntament dels drets
aplicables a cada imatge per tal que l’equip promotor pugui elaborar l’avís legal
del web.
Tots els continguts i sistema desenvolupat en aquest servei seran propietat de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
L’empresa haurà de lliurar tots els grafismes, informes i resta de documents
mitjançant correu electrònic que l’organització els facilitarà, en els terminis que
s’estableixin per a cada document.
L’empresa adjudicatària haurà de respectar en tot moment la imatge corporativa
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Una vegada acabada la prestació del servei l’empresa adjudicatària està
obligada a fer el traspàs a l’equip de l’organització de la Fira de la gestió de la
feina, accessos a les plataformes treballades durant el desenvolupament del
contracte.
Caldrà estar al corrent de la normativa sobre les diferents plataformes i vetllar
pel seu compliment a les nostres xarxes socials.

7.1. Recursos humans per la prestació del servei.
Per a la prestació dels serveis sol·licitats es requereix un equip mínim amb els
següents perfils professionals:
Lot 1: 2 persones, amb experiència mínima de 5 anys en tasques de gestió,
màrqueting, estratègia digital i comunicació dels continguts de xarxes socials i amb una
titulació o acreditació acadèmica en màrqueting, comunicació, periodisme digital i/o
disseny.
Lot 2: 1 persona, amb experiència mínima de 5 anys en tasques de creació de disseny
publicitari i amb una titulació o acreditació acadèmica en disseny gràfic.
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La capacitació dels tècnics de l’equip de treball haurà de ser provada mitjançant la
presentació del currículum del personal assignat al mateix. Serà imprescindible que
facin constar l’experiència professional en les tasques anteriorment descrites.
L’organització de la Fira es reserva el dret de demanar canviar una o diverses
persones de l’equip assignat en cas que es consideri que no és apte.
Els licitadors han d’adjuntar de forma obligatòria el “currículum vitae” del personal
destinat a fer aquest servei, en el qual s’indiqui l’experiència professional en tasques
similars o serveis equivalents als sol·licitats a l’objecte d’aquest contracte.
L’empresa contractista aportarà pel seu compte l’equip humà i recursos materials
necessaris per efectuar els serveis objecte del contracte.
Infraestructura
Per dur a terme el servei, l’empresa contractista ha de disposar d’un espai físic pel
treball del personal destinat al servei.
També ha de disposar de la tecnologia necessària per crear i elaborar continguts
textuals i multimèdia, així com administrar i mantenir el web de Firadenovembre.cat i
les Xarxes socials. Això significa tenir ordinadors potents amb editors d’imatge i vídeo
professionals i accés a Internet permanentment garantit per si s’han de fer
modificacions urgents.
Propietat intel·lectual
Tota la documentació i productes resultants de la prestació del servei, així com la
documentació que sigui facilitada amb motiu del servei, serà propietat exclusiva de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. El contractista no la podrà fer servir per altres
finalitats sense el consentiment exprés de l’organització de la fira.
Tanmateix, en acabar la prestació del servei, tant la web Firadenovembre.cat i Xarxes
Digitals com les dades que el contenen, seran propietat exclusiva de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
7.2 Seguiment i coordinació
L’empresa adjudicatària es compromet a realitzar, a les dependències de l’Ajuntament,
reunions de preparació, organització del treballs, assessorament i supervisió, i totes
aquelles que la l’organització estimi que siguin necessàries a fi de planificar actuacions
i avaluar el funcionament del servei.
L’organització de la Fira es reserva el dret d’efectuar totes les consultes que consideri
necessàries per a comprovar la capacitat professional del personal tècnic assignat al
servei.
Serà competència de l’organització de la Fira la supervisió de les tasques
corresponents a l’adjudicatari, per tal que s’efectuïn oportunament de la manera
estipulada. La tasca inspectora tindrà tot el recolzament que sigui necessari per part de
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l’adjudicatari, a fi i efecte de poder fer les actuacions i aplicar les mesures correctores
que es determinin per aconseguir una millora continua en la prestació dels serveis.
L’organització de la fira farà una reunió prèvia amb el coordinador del servei, que
designarà l’empresa adjudicada per tal de supervisar l’actuació.
Seguiment, per part de l’organització, del servei amb reunions, per verificar, coordinar i
contrastar la informació amb el coordinador del servei de l’empresa adjudicada.
Al final del servei l’Ajuntament farà una reunió amb l’empresa adjudicada per realitzar
una valoració dels treballs i de la fira en general, així com punts a millorar en properes
edicions.
8. PROTECCIÓ DADES, PROPIETAT INTEL.LECTUAL, CONFIDENCIALITAT
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú posa especial èmfasi en el compliment de les
obligacions legals que es deriven del Reglament sobre protecció de dades 2016/679
del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i
al Reglament General de Protecció de Dades, així com de la resta de l’ordenament
jurídic que sigui d’aplicació. Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel
compliment de la legislació vigent aplicable i especialment pel que fa referència a la
protecció de dades de caràcter personal.
L’adjudicatari cedeix a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, durant el temps de durada
màxima que la legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als drets
d’explotació de les Obres, de forma exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit
territorial mundial, els drets d’explotació que es derivin de l’autoria de l’objecte del
contracte. En particular, cedeix els drets de reproducció, distribució, comunicació
pública i transformació de l’obra, en qualsevol mitjà o suport, inclosa la publicació.
L’empresa contractada s’obliga a:


Tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió del
compliment del present contracte d'acord amb les instruccions dictades per
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Fira de novembre), sense que en cap cas
les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a aquell compliment, ni
comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d'altres persones, i amb
la consideració d’encarregat del tractament.



Guardar secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal a les
quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació
que subsistirà, fins i tot, un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del
seu termini o objecte, per resolució o per qualsevol altra causa legalment
admesa o establerta en aquest contracte.

Atesa la naturalesa particular de la informació inclosa en els arxius que són a les
instal·lacions informàtiques de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, i a les quals es
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considera que el personal de l’empresa o empreses adjudicatàries pot tenir accés, és
d’obligat compliment tot allò indicat a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin i al Reglament
General de Protecció de Dades. Queda estrictament prohibit qualsevol mal ús, còpia
en suport magnètic, òptic o paper, cessió a tercers, transferència, divulgació oral o
escrita de la informació dels arxius de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Fira de
novembre) que puguin fer els tècnics de l’adjudicatari. Seguint el principi de
subsidiarietat, l’adjudicatari es responsabilitza directament i absoluta de qualsevol de
les actuacions que facin els seus operadors, i accepta qualsevol responsabilitat civil o
penal que se’n pugi derivar.

Tècnica de grau mig

Olga López Roig
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