Institut Català
de Finances

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DEFINICIÓ
I ACTUALITZACIÓ D'UNA ESTRATÈGIA A LES XARXES SOCIALS PER A L'INSTITUT CATALÀ
DE FINANCES

PRIMERA.- Objecte del contracte
L'Institut Català de Finances (en endavant, I'ICF) és una entitat financera pública, fundada I'any 1985,
propietat de Ia Generalitat de Catalunya. La missió de I'ICF és impulsar facilitar el finançament al teixit
econòmic per tal de contribuir aI creixement i sostenibilitat de Catalunya. L'entitat ofereix a les empreses
diversos productes i serveis vinculats aI finançament empresarial, centrats en l'activitat de préstecs, avals
i capital risc.
En el marc del projecte de Transformació Digital en el què es troba I'ICF, s'ha detectat una manca de
comunicació amb els diferents públics objectiu de I'ICF a través dels canals digitals.
L'objecte del contracte és la definició i actualització d'una estratègia a Ies xarxes socials a partir de
l'estratègia de comunicació definida, així com d'un servei de planificació i gestió dels perfils de l'ICF a les
xarxes socials i de captació d'oportunitats sorgides dels canals socials.
En concret, els objectius del servei són:
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Definir l'estratègia a les xarxes socials.
Aprofundir en Iús de Ies xarxes socials com a cana! per aI posicionament de marca, situar
l'organització com a referència en Ia difusió de coneixement empresarial en I'àmbit 2.0 i alinear
l'acció a Ies xarxes socials amb els objectius estratègics de comunicació de I'organització.
Assessorar als perfils directius de I'entitat en l'ús de les xarxes socials.
Sensibilitzar a I'equip de l'ICF en l'ús correcte de Ìes xarxes socials i establir recomanacions d'ús.
Iniciar els perfils de I'ICF a Ies xarxes socials on no hi ha presència i que s'hagin marcat per Ies
directrius comunicatives de I'entitat.
Augmentar la rellevància de I'ICF a Ies xarxes socials, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu,
mitjançant:
o Indicadors objectius (seguidors, audiència, impacte).
o Generació i implicació en converses.
o Creació de xarxa amb entitats i persones rellevants dins I'àmbit temàtic de '1CR
o etc.
Augmentar I'obtenció de resultats dels canals 2.0, en clau de visites/subscripcions i conversions
a serveis/productes finals.
Fomentar Ia participació dels professionals de I'ICF a Ies xarxes socials de I'entitat.
Explotar específicament els canals a Ies xarxes socials per a Ia cerca d'oportunitats, la
identificació de públics i la creació d'una xarxa de seguidors de qualitat.
Analitzar eI rendiment dels canals socials per proposar, de forma regular, accions de millora
basades en indicadors comptables i adreçades a pràctiques tangibles.
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•
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Definir i implementar una estratègia multicanal en campanyes de pagament a Ies xarxes socials.
Produir continguts digitals aprofitant la diversitat de recursos onhine: infografies, vídeos, bàners,
imatges, gifs animats i altres instruments narratius de tipus interactiu com a formats d'enriquiment
dels continguts a Ies xarxes socials.

SEGONA.- Descripció del servei
2.1 Tasques a realitzar:
Les tasques a realitzar en el marc del servei són Ies següents:
Fase 1: Diapnòstic i elaboració de l'estratègia a Ies xarxes socials (1 mes)
• Anàlisi de Ia presència actual de IICF a les xarxes socials.
• Elaboració de 7
el
stratègia en social media de I'organització:
o Identificació del to comunicatiu per xarxa.
o Definició de tipologies de continguts per xarxa.
o Definició d'un pla de continguts.
o Identificació de nodes o actors clau dins els temes d'interès de I'ICF.
o Creació d'un pla d'interacció amb Ia comunitat.
o Definició dindicadors de seguiment.
• Definició del pla d'assessorament a I'equip directiu de I'ICF.
Fase 2: Execució de I'estratèqia definida (11 mesos)
Les principals tasques a realitzar, de manera enunciativa i no Iimitativa, seran:
• Monitorització d'actors clau dins els temes d'interès de IICF i establiment de relacions amb eIIs
per buscar-ne endorsement. Inclou tant Iíders dopinió/pensament com entitats rellevants dins
eI teixit empresarial català.
• Manteniment fuII-time dels comptes corporatius de IICF a Twitter (amb Ia col'Iaboració de fonts
internes, especialment Comunicació).
• Anàlisi, seguiment i pautes de millora de I'estratègia definida prèviament.
• Monitorització i prospecció ðoportunitats a altres plataformes 2.0 (Facebook, Pinterest,
Instagram, Telegram, Whatsapp, etc.).
• Cobertura 2.0 de Ies activitats i impactes de l'organització ornades, presentacions, fires,
informes, rodes de premsa, actes amb mitjans, etc.).
• Generació de continguts amb propòsit de viralitat 2.0: articles, infografies, imatges, etc. i
prospecció de noves narratives per acompanyar Ia comunicació i Ia comercialització.
• Indicadors/Reportirigde I'ús de Ies xarxes socials.
• Escolta activa sobre els conceptes clau de I'organització.
• Creació, manteniment i optimització de campanyes CPC (cost per click) a xarxes socials.
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Planificació i execució d'accions d'incrementlmilloralactivació de massa crítica segmentats per
targets concrets i per plataformes concretes.
Assessorament a I'equip directiu.

En .concret, a les següents xarxes:
Twitter: Llançament del compte de Twiffer de I'ICF.
Linkedln:
o Augment de la presència de l'ICF a Linkedln i cerca de noves oportunitats a la xarxa.
o Creació i gestió de grups si aplica (transversal, temàtics, escolta-activa).
o Suport a la comercialització a Linkedln dels serveis i productes de l'ICF més susceptibles
d'obtenir-hi resultats.
Youtube:
o Augment de la presència de l'ICF a la xarxa.
TERCERA.- Condicions cI'execució
La prestació dels serveis serà presencial a les oficines de l'ICF, amb flexibilitat per donar cobertura
puntual dactes fora de la jornada laboral estricta.
Per al correcte desenvolupament dels serveis professionals l'adjudicatari haurà de dedicar
aproximadament, un mínim de 1.700 hores anuals a la realització de les tasques previstes en el contracte.
Els períodes de vacances i la dedicació setmanal sautoritzaran des de l'ICF segons les necessitats de
servei.
L'adjudicatari haurà de garantir una substitució que cobreixi la plaça a partir del tercer dia consecutiu de
baixa mèdica o del novè dins l'any natural. El perfil de substitució haurà de ser d'un nivell professional
similar al del perfil inicialment ofert i ha d'estar prèviament format en lexecució bàsica de la seva feina.
Si aquesta substitució no és possible, l'ICF i l'adjudicatari poden acordar la rebaixa de l'import econòmic
de forma proporcional o l'extensió de la vinculació en el volum de dies necessaris.
L'adjudicatari haurà de substituir el perfil vinculat si així ho requereix l'ICF. La substitució haurà de produir
se amb un perfil professional equivalent acceptat per l'ICF en un termini màxim de 15 dies a partir de la
comunicació de la decisió per part de l'ICF. Si aquesta substitució no és possible, l'ICF i l'adjudicatari
poden acordar la rebaixa de Iimport econòmic de forma proporcional o l'extensió de la vinculació en el
volum de dies necessaris.
Podrà ser causa expressa de resolució anticipada del contracte, en qualsevol moment durant la seva
vigència, el no compliment estricte de les obligacions que imposen els plecs que regeixen aquesta
licitació, així com l'incompliment del contingut de l'oferta feta per l'adjudicatari en el marc d'aquesta, i que
serveixi de base per a l'adjudicació del contracte resultant.
L'ICF es reserva el dret de reclamar els danys i perjudicis esdevinguts com a causa dels incompliments
contractuals per part de I'adjudicatari.
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