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1. Descripció del servei 

La Comunitat de Municipis del Segrià Sec requereix d’un servei de dinamització de la 

comunicació, consistent en: 

● Dissenyar el contingut i publicar-lo a les xarxes socials de la Comunitat.  

● Redactar i fer difusió als mitjans d’informació mitjançant notes de premsa.  

● Mantenir la comunicació amb el personal de la Comunitat i, si s’escau, dels 

municipis que en formen part, per tal de generar els continguts, recopilar els 

esdeveniments, reclamar documentació gràfica, etcètera.  

● Fer propostes de millora en qualsevol àmbit relacionat amb la comunicació de la 

Comunitat i els seus membres.  

2. Objectiu del servei 

L’objectiu general del servei és: 

1. Incrementar el reconeixement del nostre territori i dels seus recursos turístics, 

patrimonials i culturals.  

2. Donar a conèixer i millorar la repercussió de les activitats públiques que 

s’organitzin.  

Per tal d’assolir aquests objectius, es treballarà en els canals següents:  

● Pàgina de Facebook “Descobreix el Segrià Sec”: www.facebook.com/segria.sec.  

● Compte d’Instagram “Segrià Sec”: www.instagram.com/segriasec/ 

● Notes de premsa als mitjans de comunicació de masses (MCM) tradicionals del 

nostre entorn (diaris, revistes, emissores de ràdio i televisió, etcètera).  

3. Resultats esperats i indicadors 

S’esperen els següents resultats: 

● Increment del número de seguidors a les Xarxes Socials.  

● Increment del número de visites al portal web, procedents de les xarxes socials.  

● Increment de la presència de notícies relacionades amb el Segrià Sec i els 

municipis que en formen part als mitjans de comunicació tradicionals.  

http://www.facebook.com/segria.sec
http://www.instagram.com/segriasec/
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Els resultats es computaran de forma anual. És a dir, a partir del moment de 

l’adjudicació del contracte, el contractista disposarà de 12 mesos per assolir els 

indicadors objectiu que se sol·licita.  

Pàgina del Facebook “Descobreix el Segrià Sec” 

● A primer de març de 2020 la pàgina té 1.056 seguidors. L’objectiu és aconseguir 

incrementar un 50% aquest número, concretament fins els 1.644 seguidors. Els 

indicadors procedeixen de les estadístiques de pàgina del Facebook.  

● Durant els darrers 6 mesos (a d’agost 2019 a 29 de febrer de 2020) han aterrat al 

portal www.segriasec.org, procedents del Facebook una mitjana de 42,3 usuaris al 

mes. Ens proposem aconseguir incrementar un 50% aquest indicador, per tal 

d’assolir una mitjana de 63,5 visites al mes. Els indicadors procedeixen de l’eina 

Google Analytics.  

Perfil d’Instagram “Segrià Sec” 

● A primer de març de 2020 el perfil té 750 seguidors. L’objectiu que es proposa es 

assolir els 1.500 seguidors al final del contracte. Les estadístiques procedeixen del 

perfil d’Instagram.  

● A primer de març de 2020, els hashtags #segriàsec i #segriasec apareixen a 803 

publicacions (380 i 429, respectivament). Ens proposem arribar incrementar aquest 

indicador en un 50%, amb un objectiu de 1.025 publicacions.  

L’Instagram del Segrià Sec i el joc de les imatges del Segrià Sec 

La Comunitat promou dues campanyes de dinamització de les Xarxes, una a 

l’Instagram i l’altra al Facebook.  

● L’Instagram del Segrià Sec és un concurs periòdic de fotografia, amb tema i premi 

econòmic, el qual s’orienta a generar contingut i activitat a aquesta plataforma.  

● El joc de les imatges del Segrià Sec és un joc, sense premi, en el qual els 

seguidors de la xarxa han d’identificar una fotografia del nostre territori. S’orienta 

únicament a generar activitat a la plataforma.  

No es preveuen objectius per aquestes campanyes, tot i que s’espera que el 

contractista s’encarregui de la dinamització.  

Notes de premsa 

http://www.segriasec.org/
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● No es disposa d’estadística sobre la presència del Segrià Sec als mitjans de 

comunicació tradicionals, però s’assumeix que aquesta és pràcticament nul·la. 

L’objectiu d’aquesta part del servei és trencar aquesta barrera d’entrada. S’espera 

l’aparició, d’una forma més o menys regular de referències al Segrià Sec i els seus 

municipis integrants als diaris de referència. S’estableix una mitjana objectiu de 2 

aparicions al mes.  

Equilibri de publicacions entre els membres de la Comunitat 

 S’espera que el contractista procuri un nombre similar de publicacions entre els 

municipis integrants de la comunitat. En cap cas el municipi que protagonitzi més 

publicacions podrà superar tres cops el nombre de publicacions del municipi amb 

menys.  

 En aquest còmput no s’inclouran les publicacions que facin referència al conjunt de 

la Comunitat.  

4. Activitat concreta a realitzar pel contractista 

S’estima que per tal d’obtenir els resultats i els indicadors descrits el contractista haurà 

de realitzar les següents activitats amb periodicitat mensual.  

El recompte de les publicacions serà flexible, i se sobreentén com una mitjana o valors 

de referència, atès que per la pròpia dinàmica dels municipis i les temporades, 

s’espera que hi hagi més activitat en unes temporades que en unes altres.  

● 8 publicacions estàndard a les xarxes socials, enteses com contingut efectivament 

editat i publicat.  

● 2 publicacions del joc de les imatges, amb periodicitat quinzenal.  

● 2 notes de premsa mensuals, incloent la distribució als mitjans de comunicació de 

referència del territori.  

El contractista serà responsable de reclamar els materials i la informació que siguin 

necessaris per tal de composar els continguts. A tal efecte, s’habilitaran canals de 

comunicació adequats per dur a terme aquesta activitat.  

Nota: Les publicacions vinculades, és a dir, aquelles que s’editen a una plataforma i es 

publiquen a una altra mitjançant únicament les diferents opcions de compartir, siguin 

automatitzades o manuals, no es compten.  
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5. Valor estimat del servei 

Segons el càlcul realitzat, s’estima que el següent pressupost:  

Tipus de publicació Cost Nombre mensual Total 

Estàndard  12,00 €  8  96,00 €  

Joc imatges  15,00 €  2  30,00 €  

Nota de premsa  40,00 €  2  80,00 €  

Base imposable         206,00 €  

Segons aquest pressupost, el cost del servei és de 206,00 Euros al mes, amb un 

total anual de 2.472,00 Euros, IVA a banda. Aplicant l’IVA al tipus del 21%, ens resulta 

un valor total del contracte per un import de 249,26 Euros al mes i un total de 2.991,12 

Euros a l’any.  

6. Càlcul de la puntuació de cada oferta 

Les ofertes hauran de contenir, com a mínim, el número de publicacions fixades al 

punt anterior. L’oferta econòmicament més avantatjosa rebrà 60 punts, mentre que la 

resta anirà decreixent proporcionalment segons la fórmula següent:  

𝑃 =
𝑃𝐿 − 𝑃𝑜

PL − Poe
∗ 60 

On:  

 P: Puntuació 

 PL: Pressupost base de licitació.  

 Po: Preu ofert pel licitador. 

 Poe: Preu ofert més baix.  
 
Millores:  

S’acceptaran millores, enteses com increments respecte dels valors mínims previstos 

al punt 5. Les millores es puntuaran de la manera següent:  

Tipus de publicació Millora unitària mensual Millora màxima 

Estàndard Cada publicació addicional, 2 punts.  8 punts 

Joc imatges Cada publicació addicional, 6 punts. 12 punts 

Nota de premsa Cada publicació addicional, 10 punts. 20 punts 

 

La puntuació màxima serà de 100 punts.  
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7. Termini, lloc i forma de presentació d’ofertes 

Les ofertes es presentaran via correu electrònic promocio@segriasec.org, fins el dia 

30 d’abril de 2020.  

Les persones interessades hauran de presentar, adientment omplert i signat, el 

document Annex I.  

8. Facturació 

La facturació serà mensual, amb import igual a l’oferta mensual presentada i pagament 

a la vista.  

9. Consultes i aclariments 

Per tal de resoldre qualsevol consulta en relació a aquest document, podeu enviar un 

correu electrònic a promocio@segriasec.org.  

 

mailto:promocio@segriasec.org
mailto:promocio@segriasec.org


ANNEX 1: PRESENTACIÓ D’OFERTES 

En relació a la contractació del Servei de dinamització de les Xarxes Socials de la Comunitat de 

Municipis del Segrià Sec:  

Jo ................................................... (nom i cognoms), amb DNI número 

......................................., en representació (pròpia o de l’empresa) 

☐ pròpia; 

☐ de l’empresa............................................. (nom de l’empresa), amb NIF.................................,  
 
amb domicili a........................................................(adreça), de ........................... (municipi), codi 

postal.................... de ................................ (comarca i/o província).  

Telèfon de contacte:   

Correu electrònic habilitat per notificacions:   

 

DECLARO 

 Què compleixo totes les condicions per contractar amb les administracions públiques 

catalanes, i en especial amb administració local, o que estic en condició de complir-les en 

el abans del moment de signar el contracte.  

 Què no tinc cap incompatibilitat física ni legal que m’impedeixi realitzar el servei descrit.  

 Què disposo dels coneixements tècnics necessaris per prestar el servei.  

OFERTA 

En relació al servei demandat, ofereixo:  

 Publicacions 

Tipus de publicació Mínimes (m) Addicionals (a) Totals (m+a) 

Estendard 8   

Joc de les imatges  2   

Notes de premsa  2   

I que ofereixo realitzar aquest servei per un import de .............................................. Euros al 

mes (IVA a banda), amb un total de ............................... Euros a l’any, més ....................... 

Euros en concepte de IVA (21%).   

A............................................. (localitat), el dia ....... de .............................. de 2020. 

SIGNATURA I SEGELL 
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