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1.

Antecedents

La Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, “la UOC”) és una universitat innovadora, arrelada a
Catalunya i oberta al món, que forma les persones al llarg de la vida contribuint al seu progrés i al de la
societat, alhora que duu a terme recerca sobre la societat del coneixement.
La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d'universitats del món, impulsa la
construcció d'un espai global de coneixement i la recerca frontera en societat del coneixement.
Els cinc valors que regeixen l’acció de la UOC són:
●
●
●
●
●

2.

Compromís: amb els estudiants, els graduats i la societat; amb la qualitat dels serveis i amb la
innovació com a constant de l’organització.
Respecte: per les persones, les idees, les cultures i el món.
Transparència: en les informacions, en les dades i en els processos.
Professionalitat: apoderant a les persones que formen part de l’organització; reconeixent els èxits i
aprenent dels errors.
Sostenibilitat: econòmica, social i ambiental de l’activitat que emprèn la nostra organització.

Objecte i justificació del contracte

El present plec té per objecte la regulació de les condicions tècniques que han de regir la contractació per a
la prestació de serveis de gestió i dinamització de les xarxes socials institucionals i continguts
institucionals de la UOC, amb la finalitat de donar un salt qualitatiu en la gestió, producció i difusió
d’aquests continguts i la capacitat de generar propostes de valor a estudiants i a la societat en general.
Aquest servei engloba les diferents tasques a realitzar per part de l’empresa adjudicatària:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Interlocució amb la UOC, recepció i gestió de les peticions i materials del projecte per part de l’Àrea
de comunicació o altres àrees de la UOC.
Planificació del pla de continguts en base a la reunió del pla editorial setmanal.
Manteniment gràfic i configuració dels canals (capçaleres gràfiques, enllaços, posts destacats, etc.).
Tractament gràfic i adaptació dels materials lliurats per la UOC (fotografies, vídeos, etc.). Cerca (si
s’escau) d’imatges lliures de drets per enriquir continguts.
Producció, difusió i dinamització de continguts en els canals detallats a l’apartat 5è d’aquest plec.
Gestió i resolució dels comentaris i aportacions dels usuaris a Facebook, Twitter, Instagram i
Linkedin.
Suport en la vigilància de la comunitat 2.0 per garantir els nivells de qualitat.
Creació i difusió de campanyes especials vinculades a esdeveniments i activitats especials (prèvia,
durant i post esdeveniment).
Planificació i programació de continguts patrocinats a Twitter i Facebook en base a les peticions de
l’Àrea de Màrqueting.
Retransmissions 2.0: Seguiment en directe d’actes d'especial rellevància per a la UOC (acte de
graduació, Honoris Causa, etc.), incloent:




Preparació de la retransmissió (identificació i seguiment de participants, hashtags, etc.)
Seguiment de l’acte a través dels diversos canals (Live Twittering, streaming en directe)
Obtenció de continguts presencials: fotografies, càpsules de vídeo (mobile vídeo),
entrevistes, etc.
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●

Seguiment i control continuat del projecte incloent:





●
●
●
●

3.

Muntatge i tractament dels continguts obtinguts.

Reunions de seguiment mensuals amb els responsables de la UOC.
Elaboració de l’informe de mètriques quantitatives i qualitatives mensual.
Documentació per part de l’empresa adjudicatària de les accions i estratègies acordades en
el marc del projecte.
Propostes de millora i seguiment de tendències 2.0 (novetats en els canals, opcions de
publicitat, estratègies de dinamització, proposta de nous canals, eines digitals, etc.).

Producció de continguts “digitals especials” (vídeos, infografies, etc.) d’acord als estàndards de
qualitat de la UOC.
Optimització SEO dels continguts.
Posicionament i gestió d’influencers.
Reunions de seguiment i coordinació del pla editorial.

Objectius del servei

Els principals objectius a aconseguir amb la prestació del servei objecte del present plec són:
Objectius específics:
●
●
●

Establir circuits que permetin generar i difondre contingut institucional en el termini d’un any des de
l’inici del servei.
Incrementar el número de peces de contingut institucional amb format innovador en el termini d’un
any des de l’inici del servei.
Generar i incrementar l’engagement dels nostres usuaris amb els comptes institucionals en el
termini d’un any des de l’inici del servei.

Objectius generals:
●
●
●
●
●
●

4.

Millorar la visibilitat i posicionament de la UOC en l’entorn online.
Difondre els valors de marca que són els trets característics i distintius de la Universitat.
Difondre i reconèixer el talent que forma part intrínseca de la Universitat.
Crear xarxa amb els principals stakeholders de la institució.
Convèncer i atraure als estudiants potencials a la Universitat.
Potenciar la comunitat UOC.

Abast i descripció del servei

El servei requerit per la UOC a través del present plec compren un conjunt d’activitats necessàries per
complir els objectius descrits a l’apartat anterior i garantir el correcte funcionament del servei durant el
període de duració del servei.
Les activitats que comprèn el servei són les següents:
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Tasques a desenvolupar per part del COMMUNITY MANAGER:
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Coordinar les accions de comunicació validades amb la UOC i de les tasques d’interlocució.
Coordinar-se amb l’Àrea de comunicació de la UOC.
Encarregar-se de la planificació, producció i dinamització dels continguts 2.0 generant o
reconvertint:
○ Nous continguts des de zero.
○ Nous continguts a partir de continguts científics: estudis, articles, etc.
Encarregar-se de la gestió i vigilància la comunitat 2.0.
Editar i monitoritzar les xarxes socials de la UOC detallades en aquest mateix apartat (“Canals de
xarxes socials de la UOC per gestionar”).
Elaborar dels informes de mètriques mensuals de les xarxes socials UOC.
Crear i difondre contingut corporatiu UOC.
Realitzar el calendarització editorial de les xarxes socials UOC establertes.
Analitzar, conèixer a fons i interaccionar de forma autònoma amb:
○ Competència (benchmarking)
○ Actualitat/tendències
○ Agenda d’activitats

Tasques a desenvolupar per part del PERIODISTA DIGITAL:
●
●
●
●
●

Crear i difondre contingut corporatiu UOC en els diversos formats (textuals, gràfics i audiovisuals,
etc) de forma activa i d’acord a la planificació indicada a l’apartat 2 d’aquest plec.
Optimitzar els continguts elaborats per l’empresa adjudicatària per a la producció i manteniment de
continguts (etiquetes, enllaços, etc.).
Editar i monitoritzar les xarxes socials de la UOC ja detallades.
Confeccionar dels informes de mètriques mensuals de les xarxes socials UOC indicades a l’apartat
2 d’aquest Plec.
Analitzar i conèixer a fons i interaccionar de forma autònoma amb:
○ Actualitat/tendències
○ Agenda d’activitats

Tasques comunes entre el Community Manager i el Periodista Digital:


Creació de continguts:
L’empresa adjudicatària durà a terme la creació de continguts corporatius, en base a una sèrie de
requisits de compliment obligatori:
●

●
●
●
●
●

Totes les imatges i material gràfic utilitzat en la producció i manteniment de continguts serà
subministrat per la UOC o obtingut a partir de repositoris d’imatges lliures de drets. No es
contempla dins el projecte la compra o elaboració de fotografies.
La UOC marcarà la línia editorial dels continguts.
L’empresa adjudicatària realitzarà una proposta activa de continguts.
Els continguts elaborats per l’empresa adjudicatària per a la producció i manteniment de
continguts estaran optimitzats per a SEO (etiquetes, enllaços, etc.).
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de l’enriquiment multiformat i de la correcció
estilística, ortogràfica i gramatical de la producció i manteniment de continguts.
El Community Manager ha de tenir coordinació del departament de comunicació de la UOC.
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Escolta activa:
L’empresa adjudicatària ha de dur a terme tasques de seguiment d’escolta activa tant en temps real
com amb eines pròpies dels temes que determini la UOC.



Calendarització editorial:
L’empresa adjudicatària ha de presentar un calendari editorial setmanal de la comunicació en les
xarxes socials de la UOC establertes amb una antelació mínima de 15 dies per tal que des de la
UOC es puguin realitzar possibles modificacions o ajustos i donar l’aprovació per a la seva posterior
publicació.
Aquest calendari editorial ha d’incloure el contingut que l’empresa adjudicatària diferenciat per cada
xarxa social on s’hagi de publicar. La UOC haurà de donar sempre el vist-i-plau per a la creació i
difusió dels continguts establerts en el calendari editorial.
Al marge dels calendaris establerts, la UOC podrà fer arribar en tot moment a l’empresa
adjudicatària qualsevol informació puntual d’interès (notícies de darrera hora, novetats, etc.).
Aquests continguts de darrera hora s’integraran en el calendari setmanal i es publicaran en un
màxim de 24 hores (1 dia laborable) després de la seva recepció. L’empresa adjudicatària
s’encarregarà d’actualitzar periòdicament el calendari de continguts pactats.

5.

Canals de xarxes socials de la UOC per gestionar

Els canals digitals que l’empresa adjudicatària haurà de gestionar, aproximadament i sens perjudici que es
puguin incorporar 4 canals més que estaran inclosos en el preu del servei, són els següents:
Facebook:
https://www.facebook.com/UOC.universitat/
https://www.facebook.com/AlumniUOC/
Twitter:
https://twitter.com/UOCUniversitat
https://twitter.com/UOCUniversidad
https://twitter.com/UOCUniversity
https://twitter.com/UOCalumni
https://twitter.com/UOCigualtat
https://twitter.com/UOCNews
Instagram:
https://www.instagram.com/uocuniversitat/
Linkedin:
https://www.linkedin.com/school/12297/admin/
https://www.linkedin.com/showcase/27143745/admin/

6.

Quantitats i freqüència de publicació

Durant el període de vigència del servei, l’empresa adjudicatària s’obliga a crear i publicar continguts en els
perfils de les xarxes socials de la UOC establerts, en base als següents aspectes referents a volums i
freqüència de les publicacions:
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Facebook UOCuniversitat:
● Publicar 3-4 posts / dia en 3 idiomes i 10 stories / dia en 3 idiomes
● Els continguts s’han de generar en català, castellà i anglès, dirigits a cada segment de mercat.
● S’ha d’interactuar amb la comunitat de seguidors.
Facebook UOCAlumni:
●
●
●

Publicar 1-2 posts / dia en 2 idiomes
Els continguts s’han de generar en català, castellà, dirigits a cada segment de mercat.
S’ha d’interactuar amb la comunitat de seguidors.

Twitter UOCuniversitat/UOCuniversidad/UOCuniversity:
●
●
●

Publicar 10-15 tuits / dia en 2 idiomes (català, castellà) i 4-6 tuits / dia en anglès
Els continguts s’han de generar en català, castellà i anglès, dirigits a cada segment de mercat.
S’ha d’interactuar amb la comunitat de seguidors.

Twitter UOCalumni:
●
●
●

Publicar 2-6 tuits / dia en 2 idiomes (català, castellà)
Els continguts s’han de generar en català, castellà i anglès, dirigits a cada segment de mercat.
S’ha d’interactuar amb la comunitat de seguidors.

Twitter UOCigualtat:
●
●
●

Publicar 2-6 tuits / dia en 2 idiomes (català, castellà)
Els continguts s’han de generar en català, castellà i anglès, dirigits a cada segment de mercat.
S’ha d’interactuar amb la comunitat de seguidors.

Instagram UOCuniversitat
●
●
●

Publicar 2-4 posts / setmana en 3 idiomes i 4-10 stories / dia en 3 idiomes
Els continguts s’han de generar en català, castellà i anglès, dirigits a cada segment de mercat.
S’ha d’interactuar amb la comunitat de seguidors.

Linkedin
●
●
●

7.

Publicar 3-4 posts / dia en 3 idiomes en 3 idiomes
Els continguts s’han de generar en català, castellà i anglès, dirigits a cada segment de mercat.
S’ha d’interactuar amb la comunitat de seguidors.

Perfils professionals

És fonamental que l’empresa garanteixi que disposa de solvència tècnica suficient pel nivell de gestió que
necessita la UOC, tant a nivell d’empresa com de professionals assignats. També és clau assegurar el nivell
de dedicació i disponibilitat.
Per part de l'empresa adjudicatària, es designarà un responsable del servei com a únic interlocutor amb la
UOC, amb la funció de canalitzar les comunicacions, instruccions, consultes i modificacions que es
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produeixin en l'execució del contracte així com dur a terme les activitats, en l'àmbit dels serveis, necessàries
per a la correcta prestació dels mateixos.
El responsable del contracte de la UOC estarà en estreta col·laboració amb el responsable del servei de
l'empresa adjudicatària que, com a interlocutor únic, proporcionarà tota la informació necessària per poder
conèixer amb el detall suficient l'avanç del servei en curs.
A més, l’empresa adjudicatària ha de disposar d’un equip de professionals suficientment extens per poder
donar solució i cobertura a la UOC en funció de les seves necessitats. Per tant, serà responsabilitat de
l’empresa adjudicatària disposar dels recursos necessaris per a la realització del servei complint amb el
nivell de servei establert. En el cas de que l’empresa adjudicatària substitueixi un membre de l’equip, haurà
d’informar immediatament per escrit i amb cinc dies naturals d’anticipació als responsables de l’Àrea de
Comunicació de la UOC.
La UOC requerirà que l’empresa adjudicatària disposi d’un equip de professionals format com a mínim pels
següents perfils professionals:
●

Un (1) Community Manager: amb perfil de Cap de Projecte per a realitzar la gestió d’estratègia,
coordinació i direcció del servei. Serà l’interlocutor únic (encara que pot existir la necessitat puntual
de parlar directament amb alguna altre persona de l’equip) amb la UOC. Portarà el control i
supervisió del servei prestat, serà la persona encarregada d’analitzar els resultats obtinguts del
projecte, objectius i àrees de millora. Es demana una experiència mínima demostrable de 3
anys durant els darrers 5 anys, desenvolupant tasques similars a l’objecte contractual. Es
requereix que aquest professional de l’equip acreditin disposar de:







●

Formació en Periodisme, publicitat, community management, màrqueting digital o
disciplines relacionades.
Experiència mínima demostrable de 3 anys en els darrers 5 anys desenvolupant tasques
similars a l’objecte contractual (coordinació, producció i gestió de continguts digitals)
Bilingüe castellà i català. Nivell avançat d’anglès de C1.i
Ús d’eines CMS (wordpress, openCMS, etc.) i 2.0 (Hootsuite, TweetDeck, Facebook Ads,
Twitter Ads, live Twittering)
Posicionament SEO/SEM. Analítica web i SEO, optimització de keywords i anàlisi de la
competència.
Eines de disseny gràfic i tractament multimèdia (photoshop, illustrator, premiere, etc.)

Un (1) periodista digital per donar suport al Community Manager que acrediti disposar de:







Formació en Periodisme, publicitat, community management, màrqueting digital o
disciplines relacionades.
Experiència mínima demostrable de 3 anys en els darrers 5 anys desenvolupant tasques
similars a l’objecte contractual (producció i gestió de continguts digitals).
Bilingüe castellà i català. Nivell avançat d’anglès de C1.
Ús d’eines CMS (wordpress, openCMS, etc.) i 2.0 (Hootsuite, TweetDeck, Facebook Ads,
Twitter Ads, live Twittering)
Posicionament SEO/SEM. Analítica web i SEO, optimització de keywords i anàlisi de la
competència.
Eines de disseny gràfic i tractament multimèdia (photoshop, illustrator, premiere, etc.).

De la mateixa forma, es precisa que la participació d’aquests professionals sigui proactiva i tinguin flexibilitat
i agilitat davant les necessitats requerides per la UOC.

Pàg. 8 de 14

La UOC es reserva el dret de demanar, en qualsevol moment, i de forma motivada, la substitució de
qualsevol de les persones designades per una altra de la mateixa condició i perfil professional. L’empresa
adjudicatària procedirà a realitzar el canvi pertinent sense que aquest canvi suposi un cost addicional per a
la UOC.

8.

Requisits d’execució del servei

La relació entre la UOC i l’empresa adjudicatària serà continua durant tot el període de la prestació del
servei.
En aquest apartat es descriuen les condicions que regeixen el servei objecte del present contracte i que
l'adjudicatari haurà de complir en tot cas:
●

Per tal de poder realitzar un seguiment del servei o plantejar millores en l’estratègia a seguir, es
realitzaran les següents accions reunió setmanal de coordinació entre la UOC i l’empresa
adjudicatària.

●

Les reunions entre l’empresa adjudicatària i la UOC podran ser presencials a les oficines de la UOC,
o per via telefònica o videoconferència (online).

●

L’empresa adjudicatària, per tal de poder executar la prestació de servei, accedirà a les plataformes
i canals de la UOC a través d’un permís d’accés, que prèviament li haurà facilitat la UOC.

●

L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una adreça de correu electrònic de Google Gmail i una
plataforma d’allotjament d’arxius google Drive.

●

La via habitual de petició serà el correu electrònic, servei de missatgeria instantània i plataformes
d’allotjament d’arxius Google Drive.

●

Els lliuraments dels fitxers informàtics que s’han d’adreçar a la UOC per a la seva aprovació es
duran a terme mitjançant plataformes d’intercanvi o enviament de fitxers (correu electrònic, Google
Drive, FTP) preparats per suportar el gran volum d’informació digital que necessiten els projectes
afectats per aquest plec (alta resolució de les imatges, textuals traçats, etc.). Es demanarà que
l’empresa adjudicatària disposi o faciliti la informació necessària per establir aquests ports, notifiquin
les seves adreces i/o claus d’accés, o bé que utilitzin les que la UOC posarà a la seva disposició.

●

L’empresa adjudicatària ha de ser àgil en la gestió de la crítica i la crisi als canals, és a dir, ha de fer
un tractament àgil de les situacions conflictives que puguin sorgir als canals digitals gestionats en el
present contracte de licitació i que afectin de forma negativa a la reputació de la UOC. L’empresa
adjudicatària haurà de gestionar les situacions de crisi que puguin sorgir juntament amb la UOC.

●

La prestació del servei serà executat per l’empresa adjudicatària mitjançant els seus propis mitjans
materials i personals.

●

Es demana que l’empresa adjudicatària tingui una actitud de proactivitat tant en la generació de
continguts com per al desenvolupament de les diferents accions en l’estratègia multicanal de
comunicació (xarxes socials), participant de forma activa en la millora contínua i seguiment de la
prestació del servei.

●

La UOC podrà fer arribar a l’empresa adjudicatària qualsevol informació puntual que consideri
d’interès, encara que no s’hagi establert prèviament al calendari.
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9.

●

L’empresa adjudicatària ha de tenir una comunicació telefònica, durant tot l’horari del servei, per
garantir una comunicació àgil i eficient amb la UOC.

●

Els horaris del servei són els següents:
● L'empresa adjudicatària garanteix un servei ininterromput de dilluns a divendres de 9 a 19:00
hores (festius intersetmanals inclosos). Per tant, cobrirà les baixes i els períodes vacacionals.
● L'empresa adjudicatària actuarà al projecte com a "partner de comunicació online" participant
activament en el seguiment i la millora contínua de l'estratègia de comunicació en xarxes
socials de la UOC.

Lliurables del servei
Els lliurables són els següents:
●
●
●

Calendaris editorials actualitzats setmanals en el format que s’hagi validat per part de la UOC.
Document de línea editorial de cada canal en el format que s’hagi validat per part de la UOC (a l’inici
del servei).
Informes de resultat de mètriques i indicadors mensual i un anual en el format que s’hagi validat per
part de la UOC.

10. Reunions del servei



Reunions de seguiment mensuals amb els responsables de la UOC: s’avaluarà el servei prestat per
l’adjudicatari.
Reunions de seguiment i coordinació del pla editorial setmanals: en aquestes reunions es farà el
seguiment i coordinació del pla editorial, és a dir, s’establirà de forma conjunta, entre la UOC i
l’adjudicatari, el calendari de temporalització de les accions.

11. Dedicació, disponibilitat i horari del servei
El grau de dedicació i de disponibilitat del servei s’entén en conjunt al llarg de la relació entre la UOC i
l’empresa adjudicatària, ja que es basa en la experiència i, per tant, és orientativa. La taula següent mostra
el grau de dedicació en còmput d’hores que l’empresa adjudicatària haurà d’invertir en la prestació del
servei de l’objecte contractual del present plec de licitació:
SERVEI GESTIÓ MANTENIMENTS DE XARXES
SOCIALS CORPORATIVES

DEDICACIÓ
HORES/SETMANA

Community Manager

40

Periodista digital

20

Per les característiques pròpies del servei es demana que l’empresa adjudicatària compleixi amb els serveis
encarregats per part de la UOC en els terminis habituals marcats per la universitat.
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12. Ubicació del servei
Per la pròpia naturalesa del servei de gestió de les xarxes socials corporatives UOC, l’empresa adjudicatària
haurà de prestar els seus serveis des del seu propi centre de treball o instal·lacions, excepte en aquells què
es requereixi la presència de l’adjudicatari a les instal·lacions de la UOC.

13. Desplaçaments
L’empresa adjudicatària ha d’estar disposada a desplaçar-se als diferents centres de treball de la UOC per
efectuar reunions i/o presentacions. Els costos derivats de qualsevol d’aquests desplaçaments a les
dependències de la UOC seran a càrrec de l’adjudicatari i amb mitjans de transport facilitats per ell mateix.
L’adjudicatari haurà de poder realitzar reunions presencials a qualsevol de les seus generals de la UOC:




14.

Seu de Av. Tibidabo (Av. Tibidabo 39, 08035 Barcelona).
Seu de 22@ Barcelona (Rambla del Poblenou, 156, 08018 Barcelona).
Seu TIC de Castelldefels (Parc Mediterrani de la Tecnologia, Av. Carl Friedrich Gauss, 5, 08860
Castelldefels, Barcelona).

Propietat intel·lectual

L’empresa adjudicatària accepta que tots els continguts generats, i també els que li enviï la UOC per poder
executar el servei, siguin titularitat de la UOC, per tant, la propietat dels drets d’explotació, reproducció,
distribució, comunicació i transformació del mateix serà de la UOC.
Totes les imatges o il·lustracions que l’empresa adjudicatària utilitzi per realitzar el servei objecte de la
present licitació han d’estar publicades sota llicències que permetin l’ús per la finalitat concreta. Així mateix,
si a les mateixes apareixen persones, s’ha de comptar amb la cessió de drets d’imatge del titular i amb les
finalitats concretes.
L’empresa adjudicatària no podrà utilitzar cap dels continguts aportats per part de la UOC ni dels generats
en l’execució del mateix contracte sense autorització escrita prèvia d’aquesta obligació.
La UOC es reserva les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol
acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual, drets d’imatge i protecció de dades sobre aquests
continguts.
La informació facilitada per la UOC, en qualsevol dels seus formats, serà retornada a la mateixa per
l’empresa adjudicatària a la finalització del servei. En cas d’utilització indeguda d’aquests elements, la UOC
podrà prendre mesures oportunes, inclosa, l’extinció del servei.

15. Confidencialitat i protecció de dades
L’empresa adjudicatària té l’obligació de mantenir una estricta confidencialitat e integritat de les dades
emprades i de la documentació facilitada per la UOC, i que arribin al seu coneixement amb motiu del
desenvolupament del present contracte, sense que sigui possible fer ús de les mateixes per la realització
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d’altres treballs o serveis que li puguin ser encarregats per part de tercers, inclòs acabada la vigència del
present contracte, excepte prèvia autorització per escrit per la UOC.
L’empresa adjudicatària mantindrà la confidencialitat dels materials i continguts de la UOC abans de la seva
publicació o difusió. També comunicarà immediatament a la UOC qualsevol feina o client amb el que treballi
que pertanyi al sector educatiu, universitari o relacionat amb el projecte en qüestió.
L’empresa adjudicatària haurà de demanar permís previ a la UOC si li interessa publicar a la seva web o en
els seus materials i suports d’informació i publicitat per incloure els projectes, logotips i imatges dels treballs
fets per a la UOC.
Ambdues parts reconeixen complir amb totes les obligacions derivades de la Llei Orgànica 3/2018 de
Protecció de Dades Personal i Garantia dels Drets Digitals, del Reglament General en Protecció de dades
2016/679, d’ara en endavant “RGPD”, i de la legislació complementària.
Mitjançant la present clàusula, el contractista, en endavant “Encarregat del tractament”, queda facultat en
compliment de l’article 28 del Reglament 2016/679 per tractar les dades de caràcter personal que seran
desades als servidors de la UOC o en proveïdors i empreses encarregades del tractament de dades que
tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emprats pel Privacy Shield, responsabilitat
de la Universitat Oberta de Catalunya.
L’encarregat del tractament ha de signar les condicions particulars de l’encarregat del tractament que inclou
les mesures de seguretat i que s’adjuntarà com a annex a aquest contracte. Tanmateix, aquestes
condicions particulars estan subjectes a les condicions generals de l’encarregat del tractament que es
poden consultar a la seu electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya.
Amb el present document el contractista queda facultat per tractar les dades exclusivament per les funcions
necessàries per dur a terme l’objecte d’aquest contracte menor amb subjecció a les especificacions
següents:

a. Utilitzar les dades personals objecte de Tractament o els que reculli per a la seva inclusió, només per a
la finalitat objecte d’aquest contracte sense utilitzar-les, en cap cas, per a fins propis.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del Responsable del Tractament. En el supòsit de que
l’Encarregat del Tractament considera que alguna de les instruccions infringeix qualsevol normativa
relativa a la protecció de dades, informarà immediatament al Responsable.
c. Quan així ho determini la normativa relativa a la protecció de dades, portar un registre de totes les
categories d'activitats de Tractament efectuades per compte del Responsable, que contingui les
exigències de la normativa de protecció de dades vigent.
d. No comunicar les dades a terceres persones, tret que compti amb l'autorització expressa del
Responsable del Tractament, en els supòsits legalment admissibles.
e. Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagi tingut accés en
virtut del present encàrrec, fins i tot després que finalitzi el seu objecte.
f. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin, de forma expressa
i per escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les
quals cal informar-los convenientment.
g. Mantenir a disposició del Responsable la documentació acreditativa del compliment de l'obligació
establerta a l'apartat anterior.
h. Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i altres drets
que la normativa reconegui davant l'Encarregat del Tractament, aquest ha de comunicar-ho al
Responsable de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de
la sol•licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la
sol•licitud.
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i.

En el cas que l'Encarregat de Tractament tingui coneixement que s'ha produït alguna violació de la
seguretat de les dades que constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques,
aquest ho notificarà al Responsable del Tractament, sense dilació indeguda i, en qualsevol cas, abans
del termini màxim de 72 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència.
j. Donar suport al Responsable del Tractament en la realització de les avaluacions d'impacte relatives a la
protecció de dades, quan escaigui.
k. Donar suport al Responsable del Tractament en la realització de les consultes prèvies a l'autoritat de
control, quan escaigui.
l. Posar a disposició del Responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les
seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les inspeccions que realitzi el
Responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
m. Implantar les mesures de seguretat necessàries, en funció de la naturalesa, abast, context i les finalitats
del Tractament que permetin:

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis
de Tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o
tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives
implantades per garantir la seguretat del Tractament.
d) Anonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.

n. Destinació de les dades: Una vegada finalitzi el present contracte, l'Encarregat del Tractament, segons
les instruccions del Responsable del Tractament, haurà de suprimir o retornar-li totes les dades
personals que obrin en el seu poder, tant en suport informàtic com en suport paper o, si escau, facilitarli-ho a un altre Encarregat que designi el Responsable del Tractament. Qualsevol de les dues opcions
comportarà que l'Encarregat no tingui en el seu poder dades personals titularitat del Responsable, tret
que, l'Encarregat hagi de conservar-los, degudament bloquejats, mentre puguin derivar-se
responsabilitats de l'execució de la prestació.

16. Acords de Nivell de Servei (ANS)
Durant l’execució del present contracte de licitació, l’empresa adjudicatària ha de prestar el servei objecte
del present contracte de licitació que la UOC necessiti, per garantir el correcte funcionament del servei dutes
a terme per la universitat segons els acords establerts entre les parts en el present plec de prescripcions
tècniques.
Els ANS serviran per definir els compromisos de servei acordats entre la UOC i l’adjudicatari del contracte
de licitació i s’hauran d’aplicar els mecanismes de gestió necessaris per controlar el seu grau de
compliment.
Els ANS són els següents:
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Interlocució amb el client:
● L'empresa adjudicatària crearà un entorn de treball online (Google Drive o similar) per agilitzar la
interlocució amb el client.
● Al llarg del servei l’equip de l'empresa adjudicatària estarà en contacte permanent amb els equips i
responsables de la UOC.
● El Community Manager es reunirà setmanalment amb la persona coordinadora de l’Àrea de
Comunicació de la UOC.
Fases i temps operatius:
● El servei complirà amb els requisits d'agilitat operativa perquè la comunicació reflecteixi en tot
moment l'actualitat de la UOC.
● L’empresa adjudicatària desenvoluparà i complirà les accions establertes en el calendari editorial i
les que vinguin pautades per la línia editorial de cada canal de xarxes socials.
● Al marge dels calendaris establerts, el client podrà fer arribar en tot moment a l'empresa
adjudicatària qualsevol informació puntual d’interès.
Producció i manteniment de continguts:
● Els continguts elaborats estaran optimitzats per a SEO (etiquetes, enllaços, etc.). L'empresa
adjudicatària també s'encarregarà del seu enriquiment multiformat i de la seva correcció estilística,
ortogràfica i gramatical.
● Si bé la línia editorial dels continguts vindrà marcada per la UOC, l'empresa adjudicatària realitzarà
una proposta activa de continguts.
● Totes les imatges i material gràfic utilitzat serà subministrat pel client o obtingut a partir de
repositoris d’imatges lliures de drets. No es contempla dins el projecte la compra o elaboració de
fotografies.
● Serà responsabilitat del client el subministrament a l'empresa adjudicatària dels adequats accessos
a les plataformes i canals de la UOC.
● Per a la producció audiovisual i el seguiment d’esdeveniments en directe, l'empresa adjudicatària
aportarà tot el maquinari / programari necessari.
● El seguiment d’actes es realitzarà dins l’àmbit territorial de la ciutat de Barcelona.
● Tots els continguts elaborats per l'empresa adjudicatària en el marc del projecte, seran propietat de
la UOC.
Horaris del servei:
● L'empresa adjudicatària garanteix un servei ininterromput de dilluns a divendres de 9 a 19:00 h
(festius intersetmanals inclosos). Per tant, cobrirà les baixes i els períodes vacacionals.
● L'empresa adjudicatària actuarà al projecte com a "partner de comunicació online" participant
activament en el seguiment i la millora contínua de l'estratègia de comunicació en xarxes socials de
la UOC.

Barcelona, a 1 d’abril de 2019

Lluís Rius Alcaraz
Director de l’Àrea de Comunicació
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