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SERVEI DE COMUNICACIÓ 
 

 

 Àrea: Nova Governança i Comunicació President:  Ruiz López, Juan Luis 

  Coordinadora: Sanahujes Bars, Susana 

Regidoria: Regidoria de Comunicació Regidor:  Ruiz López, Juan Luis 

  Cap del Servei:  Blanes Meléndez, Núria 

Adreça: Pl. de la Vila, 11 Bxs 

Telèfon: 93 814 00 00 ext. 1040 Adreça-e:  comunicacio@vilanova.cat 

Horari: De 8 a 15 h, tardes i festius quan ho requereix el servei. 

Altra inf.:  Servei de 24 hores. 

 

Missió: El Servei de Comunicació té com a missió desenvolupar, coordinar i implementar 
les estratègies, accions, eines i productes comunicatius d’acord amb les directrius 
del govern municipal amb la finalitat de vetllar per una comunicació i relació de 
qualitat entre l’administració local i la ciutadania. 

Mitjans: Mitjans propis i Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Generalitat de Catalunya). 
 

ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015-19 

� Millorar l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal per garantir serveis de qualitat 
 

 

http://www.vilanova.cat/ 

 

https://www.facebook.com/ajuntamentvng/ 

 

https://www.instagram.com/explore/locations/278663695/ 

 

https://twitter.com/ajuntamentvng?ref_src=twsrc%5Etfw 
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

 
 

 

 

COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS  

Capítol Descripció 
Crèdits Totals 
consignats 

Obligacions 
reconegudes 

Capítol I Despeses de personal de plantilla 285.998,30 € 284.326,34 € 
Capítol II Despesa corrent 236.270,00 € 210.398,64 € 

Capítol IV Transferències corrents 432.600,00 € 432.000,00 € 

TOTAL 954.868,30 € 926.724,98 € 

%Execució pressupostària 0,97 % 
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1.1. Servei de comunicació 

 

El servei de Comunicació desenvolupa, coordina i implementa estratègies, accions, eines i 

productes comunicatius per fer arribar a la ciutadania les informacions, accions i propostes que el 

govern municipal du a terme. Durant l'any 2016 s'ha potenciat especialment l'ús de les xarxes 

socials i els productes digitals, evolucionant la comunicació cap a aquests nous canals de 

comunicació. 

 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: Núria Blanes Meléndez 
 Adreça: Pl. de la Vila, 11 Bxs 
 Telèfon: 93 814 00 00 ext. 1040 Adreça-e:  comunicacio@vilanova.cat 
 Horari: De 8 a 15 h dies laborables i tardes i festius quan ho requereix el servei. 
 Altra inf.: Servei de 24 hores. 

Observacions: 
 Web:  http://www.vilanova.cat  
Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 9201 NOM: Administració General de Comunicació CAPÍTOL I 

IMPORT:  284.326,34 €   

Programa pressupostari: CODI: 9201 NOM: Administració General de Comunicació CAPÍTOL II 

IMPORT: 210.398,64 €   
 

Despeses (agrupat per capítols) 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
Total despesa Publicacions 

 

 
A C D E 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  a 
Línia Servei 

Personal que hi participa 4 4   75% 219.346,46 € 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import 

I  Personal de plantilla 190.766,20 €
II  Despesa corrent 28.580,26 €
IV  Transferències corrents 0,00 €

 TOTAL 219.346,46 €
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OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015-19  

 

� Millorar i actualitzar la presència de l’Ajuntament a lnternet 

 

REPERCUSIÓ A SERVEIS 
 

Distribució d’aquesta Línia de servei en % sobre els Serveis i empreses públiques (d’acord amb la 

nova instrucció comptable, Ordre HAP/1781/2013 ) 

 SERVEISERVEISERVEISERVEI    Capítol ICapítol ICapítol ICapítol I    Capítol IICapítol IICapítol IICapítol II    TOTALTOTALTOTALTOTAL    Alcaldia 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Cementiri municipal 0,00 € 0,00 €  0,00 € Cia. d'Aigües de Vilanova 0,00 € 0,00 €  0,00 € Convivència i Equitat 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Cultura 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Esports 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Gent Gran 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Hisenda 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € IMET 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Joventut 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Medi Ambient 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Neàpolis 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Participació 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Policia Local 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Projectes i Obres 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Promoció Econòmica 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Recursos Humans 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Salut 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Secretaria 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Serveis Socials 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Serveis viaris 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € Urbanisme 9.538,31 € 1.429,01 €  10.967,32 € VNG Aparcaments 0,00 € 0,00 €  0,00 € TOTALTOTALTOTALTOTAL    190.766,20 190.766,20 190.766,20 190.766,20 €€€€    28.580,26 28.580,26 28.580,26 28.580,26 € € € €     219.346,46219.346,46219.346,46219.346,46    
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ACTIVITATS 

1.1.1 Introducció  

El servei de Comunicació realitza les tasques de difusió de les actuacions municipals a 

través de diferents mitjans de comunicació, tant digital com amb suport paper. Durant l'any 

2016 també s'ha volgut potenciar l'ús de les xarxes socials i adequar la comunicació a 

aquests nous mitjans de difusió d’informació. 

Les notícies que genera el servei de Comunicació que es difonen a través de la pàgina 

web www.vilanova.cat constitueixen un dels continguts més visitats i consultats pels 

visitants que accedeixen a la web municipal. TemaTemaTemaTema    Visites 2016Visites 2016Visites 2016Visites 2016    % Visites% Visites% Visites% Visites    Directori 501.967 17,04 Home 396.258 13,45 Agenda 333.102 11,31 Notícies 285.516 9,69 Resta de pàgines de la web municipal 1.428.922 48,51 TOTALTOTALTOTALTOTAL    2.945.7652.945.7652.945.7652.945.765    100,00100,00100,00100,00    
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Gràfic 1: Nombre de visites a la web municipal. 
Font: www.vilanova.cat 
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1.1.2  Notes de premsa 

Accions/Indicadors: 

La regidoria de Comunicació durant l'any 2016 va redactar i publicar a la web 

www.vilanova.cat 1.184 notícies, que han tingut repercussió en diferents mitjans de 

comunicació comarcals, estatals i internacionals; i que han estat publicades en diferents 

formats (televisió, radio, premsa digital, premsa escrita, xarxes socials).  Any 2015 Any 2016 TOTAL 1.096 1.184 
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Gràfic2: Evolució del nombre de notes de premsa publicades a la web municipal per 
mesos i comparativa respecte l'any 2015. 

Font: www.vilanova.cat 
 

En base a aquest gràfic, i tenint en compte només les notícies publicades en premsa escrita, 

s’ha fet un recompte de les notícies publicades als mitjans de comunicació externs a 

l’Ajuntament. Basant-nos en el cost de la publicació d’una notiícia, s’ha pogut monetitzar 

l’estalvi econòmic que s’obté cada vegada que una de les notes de premsa surt publicada a 

mitjans escrits. Durant l’any 2016 s’ha generat un estalvi aproximat de 600.000 euros 

corresponent només a les notícies publicades als diaris. En aquest cas tan sols s’ha pogut 

calcular respecte a la repercussió en premsa escrita ja que són les més fàcilment 

contrastables. 
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1.1.3  Convocatòries d’actes de premsa 

Accions/Indicadors: 

La regidoria de Comunicació durant l'any 2016 ha convocat un total de 502 actes de 

comunicació i premsa. Aquestes comunicacions s’envien als 109 subscriptors dels 

butlletins diaris de premsa entre els quals hi ha els mitjans de comunicació locals i 

comarcals a més dels mitjans de comunicació de l'eix diagonal. CONVOCATÒRIESCONVOCATÒRIESCONVOCATÒRIESCONVOCATÒRIES    Any 2016Any 2016Any 2016Any 2016    Gener 22 Febrer 30 Març 24 Abril 43 Maig 72 Juny 65 Juliol 53 Agost 7 Setembre 39 Octubre 63 Novembre 51 Desembre 33 TOTALTOTALTOTALTOTAL    502502502502    
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Gràfic3: Evolució del nombre de convocatòries de rodes de premsa durant l'any 2016. 
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1.1.4 Xarxes socials 

− Facebook 

La xarxa social Facebook permet realitzar una sèrie de dades estadístiques de l'abast 

que cada publicació té entre la població i, a més, permet conèixer el perfil de les 

persones que utilitzen aquesta xarxa: per gènere, per edat, idioma i país on es 

connecta i comparteix. 

El perfil de les persones que han vist la pàgina de Facebook de l'ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú és el següent: 
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Gràfic 4: Perfil de persones que han visualitzat la pàgina de Facebook de l’ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú 
Font: https://www.facebook.com/ajuntamentvng/insights/?section=navPeople 

Edats Perfil de persones que han visualitzat la pàgina municipal de Facebook 

 ANY 2015 ANY 2016 
13-17 896 1.932 
18-24 7.542 15.455 
25-34 16.392 44.433 
35-44 20.380 61.820 
45-54 15.539 38.637 
55-64 6.981 21.251 
+65 2.588 9.659 

TOTAL 70.318 193.187 
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El perfil de les persones que han interactuat la pàgina de Facebook de l'ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i que han tingut la capacitat de viralitzar les notícies i activitats 

municipals d'aquesta pàgina amb qualsevol de les accions que permet Facebook 

( ) és el següent: 
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Gràfic 5: Perfil de persones que han interactuat amb la pàgina de Facebook de l’ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú 

Font: https://www.facebook.com/ajuntamentvng/insights/?section=navPeople 

La mitjana mensual de l'abast de la pàgina de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú a 

Facebook i la comparativa respecte l'any 2015. 
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Gràfic 6: Mitjana mensual de la pàgina de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú a Facebook. 
Font: https://www.facebook.com/ajuntamentvng/insights/?section=navReach 
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Aquesta gràfica permet veure quins són les publicacions que han tingut més ressò a la 

xarxa: els Tres Tombs al més de gener (13.254 visualitzacions), el Carnaval de 

Vilanova i la Geltrú (49.875 visualitzacions al mes gener i 238.698 visualitzacions al 

mes de febrer), i la Festa Major de Vilanova i la Geltrú on destaca el vídeo del Sostre 

de Foc amb un total de visualitzacions de 175.690. Altres publicacions que han tingut 

ressò són: la mort de l'ex-alcalde Esteve Orriols, el Manifest de la Dona, la Volta a 

Catalunya, la Fira Blauverd, Vilanova&Família, Juanita's, la Milla Catalana, la Fira de 

Novembre, ofrena floral a Lluís Companys i l'anunci de Shakira. 

PERFIL DE LES PERSONES PER PAÍS 

Les persones que han interactuat amb la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú, distribuïdes geogràficament, són:  
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Gràfic 7: Distribució geogràfica de les persones que han interactuat amb la pàgina de 

Facebook de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Font: https://www.facebook.com/ajuntamentvng/insights/?section=navPeople 

 

− Twitter 

Twitter és una plataforma de comunicació bidireccional amb naturalesa de xarxa social 

perquè permet escollir amb qui relacionar-se i que limita els seus missatges a 140 

caràcters. L'ús d'aquesta xarxa social per part de les administracions públiques és per fer 

arribar d'una manera directa i àgil els principals titulars i programacions d’agenda que es 

generen diàriament.1 

                                                 
1 https://www.ciudadano2cero.com/twitter-que-es-como-funciona (Consultat el 22 de març de 2017) 
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Les dades recollides en aquesta memòria reflecteixen la tendència a l'alça de l'ús 

d'aquesta eina per transmetre informació municipal a la ciutadania. 

Seguidors i seguits a Twitter: 
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Gràfic 8: Nombre de seguidors i seguits del perfil 
municipal de Twitter 

Font: https://twitter.com/ajuntamentvng 

La mitjana mensual d'impressions, és a dir, el nombre de vegades que els usuaris van 

veure el tweet a Twitter, del perfil de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la comparativa 

respecte l'any 2015. 
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Gràfic 9: Nombre d'impressions del perfil municipal de Twitter 
Font: https://analytics.twitter.com/user/ajuntamentvng/tweets 

Aquesta gràfica permet veure quines són les publicacions que han tingut més ressò a 

la xarxa: els Tres Tombs al més de gener (10.371 impressions), el Carnaval de 
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Vilanova i la Geltrú (76.000 impressions). Altres publicacions que han tingut ressò són: 

el Mobile World Congres, la Volta a Catalunya, la inauguració de la Fira Blauverd i el 

manifest de la Festa Esperança IntermónOxfam. No obstant això, aquest canal de 

comunicació s'ha emprat principalment per transmetre informació sobre l'activitat 

municipal i, concretament, les cròniques de les sessions plenàries que han tingut un 

ressò mensual molt destacable: 
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L'any 2015 va ser un any electoral i no va haver sessions de ple el mes de juny. L'any 

2016 el mes de juliol es van celebrar dues sessions plenàries. L'agost és un mes 

inhàbil per a les administracions públiques. 

Nombre d'interaccions (tweets, clics, etiquetes, vincles, avatars, nom de l'usuari, 

retweets, respostes, seguiments i m'agrada) que realitzen els usuaris de Twitter amb el 

perfil de l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

Gràfic 10: Seguiment del 
Ple Municipal a Twitter 
Font: 
https://analytics.twitter.co
m/user/ajuntamentvng/tw
eets 
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− Flickr 

Flickr és un lloc web gratuït que funciona com a una xarxa social, i que permet emmagatzemar, 

ordenar, buscar, vendre i compartir fotografies i vídeos en línia. El servei de Comunicació 

utilitza aquesta pàgina des del 2009 però no ha estat fins al 2015 que l'empra de forma més 

assídua.2 

 
Gràfic 12: Comparativa de fotografies i àlbums a Flickr 
Font: https://www.flickr.com/photos/vilanovailageltru/stats 

El nombre les persones que han interactuat la pàgina de Flickr de l'ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú i que han tingut la capacitat de compartir les imatges relatives a les 

diferents activitats municipals d'aquesta pàgina és el següent: 

                                                 
2 https://ca.wikipedia.org/wiki/Flickr (Consultat el 23 de març de 2017) 
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Gràfic 11: Nombre 
d'interaccions que realitzen els 
usuaris de Twitter amb el perfil 
municipal. 
Font: 
https://analytics.twitter.com/user/
ajuntamentvng/tweets 
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Gràfic 13: Comparativa de fotografies i àlbums a Flickr 
Font: https://www.flickr.com/photos/vilanovailageltru/stats 

− Instagram 

Instagram és una xarxa social especialitzada, una aplicació mòbil i web gratuïta per compartir 

imatges i vídeos. L'aplicació permet als usuaris fer fotografies, aplicar filtres i marcs si es desitja 

i, finalment, mostrar-les a les seves amistats o seguidors, ja sigui a la mateixa plataforma o a 

diverses xarxes socials, incloent Facebook, Twitter, Quadrangular, Tumblr, Flickri Posterous..3 
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Gràfic 14: Comparativa del perfil d'Instagram 
Font: https://www.instagram.com/ajuntamentdevilanovailageltru/ 

− Conclusions 

A data d'avui només hi ha publicat a Internet l'estudi realitzat per l'ens Localret al juny 

de 2016 relatiu a la presència dels ajuntaments de Catalunya a les xarxes socials i, 

concretament, a Twitter. 

                                                 
3 https://ca.wikipedia.org/wiki/Instagram (Consultat el 23 de març de 2017) 



Regidoria de Comunicació 

 
 

Memòria del Servei de Comunicació. Any 2016  Pàg.17 de 36 

No obstant la manca de dades de referència, la presència de l'ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú a les xarxes socials -prenent com a referència l'estudi ja esmentat i els ens 

locals que més presència tenen- situa l’ajuntament de Vilanova i la Geltrú en una 

posició molt bona: 

 Tweets 
Seguidors 
Twitter 

"M'agrada" a 
Facebook 

Seguidors 
a Flickr 

Seguidors a 
Instagram 

Ajuntament de Girona 20.800 16.000 11.144 58 9.874 
Ajuntament de Terrassa 11.000 14.100 10.522 - - 
Diputació de Barcelona 16.400 16.600 15.510 13 4.471 
Ajuntament de Tarragona 44.800 11.600 7.988 16 263 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 28.400 9.362 7.278 383 4.231 

1.1.5 Gestió de la Comunicació 

La gestió de la comunicació comporta realitzar feines quantificables (com les descrites 

en els punts anteriors), i d'altres tasques que a continuació es descriuran de manera 

resumida i que són feines del dia a dia del departament amb un component intangible, 

no mesurable quantitativament. Actualment, s’està treballant en la possibilitat d’establir 

uns indicadors que ajudin a valorar les tasques que es descriuran a continuació:  

La preparació, el disseny, la redacció i l’enviament de butlletins electrònics 

corresponents a diferents departaments de l’Ajuntament són la resposta a la necessitat 

de crear eines comunicatives que permetin l’accés a tota la informació generada pel 

departament de Comunicació (convocatòries de premsa, notes de premsa, xarxes 

socials i actes d’agenda). Aquests tenen una audiència total de 8995 receptors, 

segmentats segons el seu interès. La freqüència d’enviament dels mateixos pot ser 

diària, setmanal o quinzenal. Durant l’any s’envien i, per tant, es gestionen 470 

butlletins. 

− Premsa: diari de dilluns a divendres, 260 a l’any. 

− Ajuntament (08800): setmanal,  52 butlletins l’any. 

− Agenda municipal: setmanal,  52 butlletins l’any. 

− Cultura: setmanal,  52 butlletins l’any. 

− Biblioteques: quinzenal, 25 butlletins l’any. 

− Jove: quinzenal, 25 butlletins l’any. 

− Convivència i equitat:  trimestral, 4 butlletins l’any. 
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o Assessorar altres tècnics, coordinadors i regidors –així com entitats externes a 

l’Ajuntament- sobre els temes relacionats amb la comunicació i la imatge 

corporativa, assumint un alt grau de responsabilitat i de presa de decisions. 

Aquestes tasques es realitzen com a mínim un cop per setmana, per tant més de 

50 vegades l’any, segons el nombre de temes a tractar a cada regidoria i 

departament. Això implica no només haver de preparar plans de comunicació, si 

no també fer recolzament en actes públics i institucionals als regidors i 

representants. També entra en aques capítol la preparació de material com 

discursos, articles d’opinió per als diaris, preparació de rodes de premsa, 

presentacions en PowerPoint i PDF, a més de material divers específic per a les 

accions comunicatives en les que estiguin implicats. En algun moment aquest 

assessorament pot convertir-se en una Gestió de crisis, amb anàlisi i 

assessorament i propostes d’actuació immediata. 

o Planificar, coordinar, dissenyar i supervisar campanyes publicitàries, 

anuncis, falques de radio, anuncis de televisió, baners, pancartes, banderoles i 

qualsevol suport publicitari que es consideri necessari per als mitjans de 

comunicació i així com planificar publicacions orgàniques periòdiques a les xarxes 

socials pròpies de l’Ajuntament.  

o Oferir temes, impulsar i supervisar el tractament periodístic dels mitjans de 

comunicació (escrits, radiofònics, digitals i audiovisuals) sobre les informacions 

generades per l’Ajuntament, promovent l’interès dels fets noticiables per als 

mitjans locals i nacionals. Això implica gestionar entrevistes, declaracions, rodes 

de premsa, a més de la participació en programes de TV o ràdio dels regidors/es. 

Cal destacar que en moltes ocasions són els mitjans els que demanen informació 

o alguna atenció especial vers a un tema. Aquesta feina en concret, que és una 

gestió dins de les feines habituals, es realitza aproximadament 3 vegades al dia, 

per tant 780 vegades l’any, dins les gestions també hi ha la preparar i donar 

acreditacions per a esdeveniments com: Carnaval, Festa Major i esdeveniments 

esportius. Dins de la coordinació i organització d’aquestes tasques destaca com a 

recurs comunicatiu, la roda de premsa que es convoca setmanalment (un total 

aproximat de 52 l’any) per informar sobre projectes, propostes, serveis i/o novetats 

que es produeixen.  

o Planificar accions de comunicació institucional externa per impulsar la promoció 

de ciutat a l’exterior amb la creació de campanyes de publicitat i supervisió dels 
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anuncis. A més per aquests esdeveniments es crea material gràfic específic com 

dossiers de premsa, programes, díptics, fulletons i espais webs especials per a l’ocasió. 

També s’ha començat a treballar en accions de relacions públiques/promoció de 

continguts a les xarxes socials (trobades d’Instagram, trobades de bloggers...). 

o Disseny i creació de material gràfic com baners, cartes d’agraïment a la 

ciutadania, felicitacions per mèrits esportius, díptics de campanyes informatives, 

programa d’actes, tallers i esdeveniments tant de les festes de la ciutat com dels 

centres cívics i casals. Disseny de publicacions específiques, d’anuncis i de 

qualsevol tipus de suport publicitari que ho requereixi, així com material imprès de 

l’Ajuntament. Aquesta feina estalvia encàrrecs a dissenyadors i empreses externes 

i per tant, com totes les altres, representa un estalvi econòmic. Aquestes tasques 

es desenvolupant al voltant d’unes 135 vegades l’any. 

o Dissenyar i supervisar l’aplicació de la identitat corporativa en les publicacions que 

fan altres departaments i regidories, així com en les publicacions (cartells, programes, 

butlletins interns) d’entitats externes quan l’Ajuntament hi col·labora. 

o Orientar, acompanyar i gestionar les necessitats comunicatives de totes les 

regidories. A més de formar altres tècnics de l’Ajuntament, transferint el 

coneixement requerit pel lloc de treball. Per exemple, fer formació sobre la gestió 

de la pàgina web municipal, fer formació de xarxes socials, fer formació per 

l’aplicació específica de la identitat visual corporativa, etc. Aquesta tasca es dur a 

terme unes 3 vegades al més i per tant un mínim d’unes 36 vegades l’any. 

o Participació en un dels dos projectes de  treball col·laboratiu de l’Ajuntament, que 

es diu ‘Publiquem-nos’, en el que l’objectiu és ajudar a que la informació que es 

publica a la web de l'Ajuntament sigui clara, objectiva, actualitzada i de consulta àgil i 

ràpida, a més d’establir uns protocols i canals que serveixin com a mecanisme de 

comunicació interna per a que la informació arribi per igual a tots els departaments. 

o Mantenir la pàgina web municipal de l’Ajuntament actualitzada, supervisar-la i 

gestionar-la diàriament per mantenir les noticies i els actes d’agenda al dia, això implica 

actualitzar . A més, això també implica revisar la home un mínim de 4 vegades (per tant 

unes 1.040 vegades a l’any) al dia per poder mantenir-la sempre amb la informació més 

recent publicada i per tant poder fer visibles les novetats i la informació important per al 

ciutadà.  formant el personal que ho ha de fer de les diferents regidories de 

l’Ajuntament. 
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o Gestionar, coordinar i generar material concret i únic d’alguns departaments 

com el comunicat setmanal d’incidències de la Policia Local, que durant l’any 

s’envia un total de 52 vegades, i que serveix per mantenir informats als mitjans de 

comunicació respecte als successos de la ciutat. Una altra tasca específica del 

departament i que s’ha de dur a terme diàriament és el clipping o recull de 

premsa sobre temes generals i concrets que es publiquen als mitjans de 

comunicació i que estan relacionats amb noticies, actes i successos que passen a 

la ciutat i que serveixen per veure quin tipus de comunicació i notícies interessen 

als mitjans i per tant arriben als ciutadans.  

 



Regidoria de Comunicació 

 
 

Memòria del Servei de Comunicació. Any 2016  Pàg.21 de 36 

1.2. Campanyes publicitàries 
 
El servei de Comunicació realitza la contractació d'espais publicitaris per donar a conèixer al 

públic en general les activitats que realitza l'ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquesta 

contractació es realitza en funció de les característiques particulars de cada campanya publicitària, 

segons les demandes i els objectius fixats pels diferents serveis municipals que intervenen.  

El servei de Comunicació classifica les campanyes publicitàries en funció de l'abast geogràfic, és 

a dir, del públic potencial al qual nada l'activitat municipal. Una fira tindrà un campanya publicitària 

destinada al públic, no només vilanoví, sinó també de l’àmbit de l'Eix Diagonal i de la Catalunya 

Central mentre que unes bonificacions en impostos municipals hauria de tenir una campanya 

publicitària amb un abast geogràfic limitat al municipi. 

 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: García Guinda, Carles 
Adreça: Pl. de la Vila, 11 Bxs 
Telèfon: 93 814 00 00 ext. 1040 Adreça-e:  comunicacio@vilanova.cat 
Horari: De 8 a 15 h, tardes i festius quan ho requereix el servei. 
Observacions: Servei de 24 hores. 
Web:  http://www.vilanova.cat  

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 9201 NOM: Administració General de Comunicació CAPÍTOL I 

IMPORT:  284.326,34 €   

Programa pressupostari: CODI: 9201 NOM: Administració General de Comunicació CAPÍTOL II 

IMPORT: 210.398,64 €   
 

Despeses (agrupat per capítols) 

Detall recursos humans. Personal Intern. 

Total despesa Campanyes publicitàries 

 
Capítol Descripció  Import  
I Personal de plantilla 53.407,03 € 
II Despesa corrent 164.498,37 € 
IV Transferències corrents 0,00 € 
  TOTAL 217.905,40 € 
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A           C        D         E 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Persones que hi participen 4 4   20 % 217.905,40 € 

 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015-19  

 

� Millorar i actualitzar la presència de l’Ajuntament a lnternet 

 

REPERCUSIÓ A SERVEIS 

� Com es distribueix el suport d’aquesta Línia de servei en % sobre els Serveis i empreses 

públiques (d’acord amb la nova instrucció comptable, Ordre HAP/1781/2013 ) 

SERVEI Capítol I Capítol II TOTAL 

Alcaldia 2.670,35 € 4.386,71 € 7.057,06 € 

Cementiri municipal 0,00 € 150,86 € 150,86 € 

Cia. d'Aigües de Vilanova 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Convivència i Equitat 2.670,35 € 365,68 € 3.036,03 € 

Cultura 2.670,35 € 25.823,15 € 28.493,50 € 

Esports 2.670,35 € 11.034,17 € 13.704,52 € 

Gent Gran 2.670,35 € 603,45 € 3.273,80 € 

Hisenda 2.670,35 € 847,24 € 3.517,59 € 

IMET 2.670,35 € 9.209,04 € 11.879,39 € 

Joventut 2.670,35 € 3.960,15 € 6.630,50 € 

Medi Ambient 2.670,35 € 15.468,86 € 18.139,21 € 

Neàpolis 2.670,35 € 1.244,61 € 3.914,96 € 

Participació 2.670,35 € 6.948,75 € 9.619,10 € 

Policia Local 2.670,35 € 150,86 € 2.821,21 € 

Projectes i Obres 2.670,35 € 1.734,92 € 4.405,27 € 

Promoció Econòmica 2.670,35 € 65.992,93 € 68.663,28 € 

Recursos Humans 2.670,35 € 2.112,08 € 4.782,43 € 

Salut 2.670,35 € 377,16 € 3.047,51 € 

Secretaria 2.670,35 € 1.282,34 € 3.952,69 € 

Serveis Socials 2.670,35 € 0,00 € 2.670,35 € 

Serveis viaris 2.670,35 € 997,57 € 3.667,92 € 

Urbanisme 2.670,35 € 3.960,15 € 6.630,50 € 

VNG Aparcaments 0,00 226,29 € 226,29 € 

TOTAL 53.407,03 € 156.876,97 € 210.284,00 € 
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ACTIVITATS 

1.2.1 Introducció  

El servei de Comunicació realitza la contractació d'espais publicitaris per donar al públic en 

general informació sobre activitats, projectes i/o serveis que realitza l'ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú. Aquesta contractació es realitza en funció de les característiques 

particulars de cada campanya publicitària, segons les demandes i els objectius fixats pels 

diferents serveis municipals que intervenen.   

1.2.2 Campanyes publicitàries i accions de comunicació per regidories 
i serveis 

Les dades que a continuació es mostren corresponen a les despeses de les 134 campanyes 

publicitàries i accions comunicatives que es gestionen com a anuncis publicitaris que ha realitzat 

el servei de Comunicació per donar suport a les diferents demandes dels serveis de l'ajuntament 

de Vilanova i la Geltrú (comparativa respecte l'any 2015).  
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Gràfic 15: Despeses en anuncis publicitaris de les diferents activitats dels serveis de l'ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. 

Font: Servei de Comunicació. 

 SERVEISERVEISERVEISERVEI    Any 2015Any 2015Any 2015Any 2015    Any 2016Any 2016Any 2016Any 2016    Alcaldia 783,43 € 4.386,71 € Cementiri municipal 113,15 € 150,86 € Cia. d'Aigües de Vilanova 113,15 € 0 Convivència i Equitat 2.395,85 € 365,68 € Cultura 19.932,53 € 25.823,15 € Esports 9.887,89 € 11.034,17 € Gent Gran 0,00 € 603,45 € Hisenda 1.810,35 € 847,24 € IMET 4.009,80 € 9.209,04 € Joventut 3.220,61 € 3.960,15 € Medi Ambient 4.531,12 € 15.468,86 € 
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Neàpolis 226,29 € 1.244,61 € Participació 6.318,82 € 6.948,75 € Policia Local 113,15 € 150,86 € Projectes i Obres 603,45 € 1.734,92 € Promoció Econòmica 56.012,46 € 65.992,93 € Recursos Humans 1.998,93 € 2.112,08 € Salut 1.565,79 € 377,16 € Secretaria 2.602,38 € 1.282,34 € Serveis Socials 1.357,77 € 0,00 € Serveis viaris 1.526,96 € 997,57 € Urbanisme 7.977,14 € 3.960,15 € VNG Aparcaments 0,00 € 226,29 € TOTALTOTALTOTALTOTAL    127.101,02 127.101,02 127.101,02 127.101,02 €€€€    156.876,97 156.876,97 156.876,97 156.876,97 €€€€    
1.2.3 Cost per actuacions publicitàries 

En aquest apartat es reflecteix el detall del que suposa, econòmicament, cada campanya 

publicitària, per regidoria i servei i la comparativa respecte l'any 2015.     Import totImport totImport totImport totalalalal    Regidoria/ServeiRegidoria/ServeiRegidoria/ServeiRegidoria/Servei    Nom campanyaNom campanyaNom campanyaNom campanya Any 2015Any 2015Any 2015Any 2015    Any 2016Any 2016Any 2016Any 2016    ALCALDIAALCALDIAALCALDIAALCALDIA 783,43 783,43 783,43 783,43 €€€€    4.386,71 4.386,71 4.386,71 4.386,71 € € € €      Circ Raluy 0,00 € 87,12 €   Edictes 0,00 € 150,86 €   Esqueles 452,59 € 226,29 €   Nowa Reggae 0,00 € 565,74 €   Onze de setembre 330,84 € 339,44 €   Pla de Mandat 0,00 € 3.017,26 €  CEMENTIRICEMENTIRICEMENTIRICEMENTIRI    113,15 113,15 113,15 113,15 €€€€    150,86 150,86 150,86 150,86 € € € €      Edictes 113,15 € 150,86 €  CIA. D'AIGÜES DE VNGCIA. D'AIGÜES DE VNGCIA. D'AIGÜES DE VNGCIA. D'AIGÜES DE VNG    113,15 113,15 113,15 113,15 €€€€    0,00 0,00 0,00 0,00 €€€€     Edictes 113,15 € 0,00 € CONVIVÈNCIA I EQUITATCONVIVÈNCIA I EQUITATCONVIVÈNCIA I EQUITATCONVIVÈNCIA I EQUITAT    2.395,84 2.395,84 2.395,84 2.395,84 €€€€    365,68 365,68 365,68 365,68 € € € €         Campanya ordenança civisme 1.553,64 € 0,00 €     Festa de la diversitat 615,91 € 226,29 €   Paternatge responsable 0,00 € 139,39 €   Xerrada Dolors Bramon 226,29 € 0,00 € 
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CULTURACULTURACULTURACULTURA        19.932,56 19.932,56 19.932,56 19.932,56 €€€€    25.823,15 25.823,15 25.823,15 25.823,15 € € € €      Carnaval 1.797,29 € 1.406,92 €   Cinema cicle Gaudí 0,00 € 2.262,94 €   Curs de català sector restauració 0,00 € 226,29 €   Cursa del tió 226,29 € 565,74 €   Escola d'art 226,29 € 0,00 €  Espai Far 7.184,08 € 6.947,84 €   Festa Major 3.524,94 € 2.870,80 €   Festes de Sant Pere 217,80 € 0,00 €  FIMPT 2.067,60 € 6.560,40 €   Inscripció Cercavila Imaginari 0,00 € 226,29 €   Museu del Ferrocarril 217,80 € 0,00 €  Nadal 1.726,43 € 2.440,85 €   Nit dels Museus 914,43 € 952,97 €   Nova temporada teatre/auditori 461,84 € 565,74 €   Pabordes 226,29 € 226,29 €   Patrimoni cultural 461,84 € 0,00 €  Sant Jordi 217,80 € 0,00 €  Tres Tombs 461,84 € 500,38 €   Vilanova Hip Hop 0,00 € 69,70 €  ESPORTSESPORTSESPORTSESPORTS        9.887,89 9.887,89 9.887,89 9.887,89 €€€€    11.034,17 11.034,17 11.034,17 11.034,17 € € € €      Campionat d'Espanya Patinatge 0,00 € 500,38 €   Curs Isaac Gàlvez 452,59 € 0,00 €  Cursa popular 188,58 € 377,16 €   Esport en família 0,00 € 339,44 €   Juanita's 3.000,15 € 7.168,33 €   La Volta a Catalunya 0,00 € 1.204,43 €   Milla catalana 226,29 € 620,42 €   Mitja marató 461,82 € 226,29 €   Mundial de Hoquei 4.478,94 € 0,00 €  Pedalada Pantà Foix 226,29 € 0,00 €  Piscines públiques 853,23 € 597,72 €  GENT GRANGENT GRANGENT GRANGENT GRAN        0,00 0,00 0,00 0,00 €€€€    603,45 603,45 603,45 603,45 € € € €             Curs dones amb memòria 0,00 € 226,29 €          Dia internacional de la gent gran 0,00 € 377,16 €  
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HISENDAHISENDAHISENDAHISENDA        1.810,35 1.810,35 1.810,35 1.810,35 €€€€    847,24 847,24 847,24 847,24 € € € €      Bonificació IBI 1.810,35 € 754,31 €   Presentació Pressupostos 0,00 € 92,93 €  IMETIMETIMETIMET        4.009,78 4.009,78 4.009,78 4.009,78 €€€€    9.209,04 9.209,04 9.209,04 9.209,04 € € € €         Aules d'estudi 226,29 € 0,00 €  Cursos del SOC 905,18 € 0,00 €  Formació dual 749,01 € 0,00 €  EFAV 688,11 € 4.593,96 €   EMAID 226,29 € 452,59 €   Jornades portes obertes 0,00 € 565,74 €   Jovecoop 0,00 € 754,31 €   Oferta cursos IMET 150,86 € 226,29 €   Oferta de treball 0,00 € 301,73 €   Preinscripcions escolars 226,29 € 0,00 €  Preinscripcions llars d'infants 226,29 € 0,00 €  Zona E 611,46 € 2.314,42 €  JOVENTUTJOVENTUTJOVENTUTJOVENTUT        3.220,60 3.220,60 3.220,60 3.220,60 €€€€    3.960,15 3.960,15 3.960,15 3.960,15 € € € €      Acústics 1.183,96 € 1.433,20 €   Ban dels Ous 1.810,35 € 1.508,63 €   Edictes 0,00 € 150,86 €   Project G 0,00 € 867,46 €   Vilafest 226,29 € 0,00 € MEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENTMEDI AMBIENT        4.531,11 4.531,11 4.531,11 4.531,11 €€€€    15.468,86 15.468,86 15.468,86 15.468,86 € € € €         Deixalleria 914,41 € 0,00 €     Edicte 150,86 € 0,00 €  Festa de l'Animal 313,41 € 8.466,14 €   Fira Blauverd 0,00 € 4.475,77 €   Mercat de 2a ma 2.926,14 € 1.018,32 €   Xerrades CUM Fira Blauverd 0,00 € 1.508,63 €   Xerrada Michel Andre 226,29 € 0,00 € NEÀPOLISNEÀPOLISNEÀPOLISNEÀPOLIS        226,29 226,29 226,29 226,29 €€€€    1.244,61 1.244,61 1.244,61 1.244,61 € € € €      Creàtic 226,29 € 226,29 €   Internacionalització Neàpolis 0,00 € 1.018,32 €  
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 PARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓPARTICIPACIÓ        6.318,81 6.318,81 6.318,81 6.318,81 €€€€    6.948,75 6.948,75 6.948,75 6.948,75 € € € €      Assemblees Municipals Obertes 0,00 € 2.258,68 €   Audiència pública Eixample Nord 1.044,57 € 0,00 €  Ballem! 1.357,77 € 301,73 €   Campanya Sàhara 2.090,88 € 0,00 €  Campanya terratrèmol Nepal 519,90 € 0,00 €  Jornades participatives pressupost 226,29 € 0,00 €  L'alcaldessa als barris 226,29 € 0,00 €  Mostra Coopera 0,00 € 377,16 €   Mostra d'Entitats 0,00 € 200,38 €   Sessions PAM 0,00 € 1.977,08 €   Sessions informatives Vina i Participa 0,00 € 226,29 €   Sopar solidari 0,00 € 754,31 €   Sorteig comparses balcó Ajuntament 400,53 € 400,53 €   Sorteig castells des del balcó 226,29 € 0,00 €  Subvencions entitats 226,29 € 452,59 €  POLICIA LOCALPOLICIA LOCALPOLICIA LOCALPOLICIA LOCAL        113,15 113,15 113,15 113,15 €€€€    150,86 150,86 150,86 150,86 € € € €      Edictes 113,15 € 150,86 PROJECTES I OBRESPROJECTES I OBRESPROJECTES I OBRESPROJECTES I OBRES        603,44 603,44 603,44 603,44 €€€€    1.734,92 1.734,92 1.734,92 1.734,92 € € € €      Edictes 603,44 € 1.734,92 €  PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISMEPROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISMEPROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISMEPROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME    56.012,43 56.012,43 56.012,43 56.012,43 €€€€    65.992,93 65.992,93 65.992,93 65.992,93 € € € €      Activitats d'estiu 598,97 € 226,29 €   Ara de nit 0,00 € 565,74 €   Curs manipulació aliments 101,64 € 0,00 €  Edictes 0,00 € 377,16 €   Festa del Cavall 452,59 € 754,31 €   Festa del Xató 0,00 € 2.007,27 €   Festival Blanc 461,82 € 0,00 €  Festival Fes-t'hiu 226,29 € 2.625,82 €   Fira B Travel 1.173,70 € 0,00 €  Fira Blauverd 10.288,58 € 4.486,27 €   Fira de Novembre 12.661,08 € 10.994,89 €   Fira del Vehicle d'Ocasió 1.166,49 € 1.058,21 €   Fira Exponadó 0,00 € 9.520,17 €  
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 Fira Temps de Vi 12.582,91 € 11.912,50 €   Fora Estocs Estiu 570,39 € 301,73 €   Fora estocs Hivern 2.135,73 € 1.024,49 €   Gall&Gamba 0,00 € 4.497,13 €   Mar de Tapes 456,19 € 2.375,35 €   Nadal 1.365,77 € 0,00 €  Nit de la Gastronomia 9.277,25 € 1.258,69 €   Nit de Turisme 1.042,62 € 0,00 €  Porta al Mediterrani 762,30 € 0,00 €  Temps del Xató 0,00 € 3.264,82 €   Vilanova + 461,82 € 0,00 €  Vilanova Shopping Night Estiu 0,00 € 1.108,41 €   Vilanova&Família 0,00 € 7.633,68 €   Xerrada Projecte Rorqual 226,29 € 0,00 € RECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANSRECURSOS HUMANS        1.998,91 1.998,91 1.998,91 1.998,91 €€€€    2.112,08 2.112,08 2.112,08 2.112,08 € € € €      Ofertes de treball 1.998,91 € 2.112,08 €  SALUTSALUTSALUTSALUT        1.565,79 1.565,79 1.565,79 1.565,79 €€€€    377,16 377,16 377,16 377,16 € € € €      Marató de Sang 767,19 € 377,16 €   Obertament 798,60 € 0,00 € SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA        2.602,37 2.602,37 2.602,37 2.602,37 €€€€    1.282,34 1.282,34 1.282,34 1.282,34 € € € €      Edictes 1.470,90 € 377,16 €   Eleccions 603,45 € 301,73 €   Licitacions 528,02 € 603,45 €  SERVEIS SOCIALSSERVEIS SOCIALSSERVEIS SOCIALSSERVEIS SOCIALS     1.357,76 1.357,76 1.357,76 1.357,76 €€€€    0,00 0,00 0,00 0,00 €€€€     Campanya de voluntaris pel recapte 226,29 € 0,00 €  Dia mundial autisme 226,29 € 0,00 €  Economat 452,59 € 0,00 €  Recapte 452,59 € 0,00 € SERVEIS VIARISSERVEIS VIARISSERVEIS VIARISSERVEIS VIARIS        1.526,96 1.526,96 1.526,96 1.526,96 €€€€    997,57 997,57 997,57 997,57 € € € €         Carril bici 1.413,81 € 0,00 €        Edicte 113,15 € 0,00 €     Setmana de la Mobilitat 0,00 € 997,57 €  URBANISMEURBANISMEURBANISMEURBANISME        7.977,14 7.977,14 7.977,14 7.977,14 €€€€    3.960,15 3.960,15 3.960,15 3.960,15 € € € €         Concurs d'idees plaça del Port 2.737,17 € 0,00 €     Edictes 4.337,26 € 3.960,15 €  
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 Parc de Ribes Roges 902,71 € 0,00 € VNG APARCAMENTSVNG APARCAMENTSVNG APARCAMENTSVNG APARCAMENTS        0,00 0,00 0,00 0,00 €€€€    226,29 226,29 226,29 226,29 € € € €      Oferta de treball 0,00 € 226,29 €  
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1.3. Altres projectes 
 

En aquest apartat s'incorporen les diferents despeses que té el servei de Comunicació que 

no són pròpiament imputables als aparats anteriors però que formen part de la despesa 

corrent de la regidoria.  

 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: Joan Carles Lluch Millan i Susana Sanahujes Bars 
 Telèfon: 93 814 00 00 Adreça-e:  

Horari: De 8 a 15 h, tardes i festius quan ho requereix el servei. 
Observacions:  Servei de 24 hores. 
 WEB:  
Forma prestació del servei:  Gestió directa per l'entitat local i Gestió directa per organisme 

autònom de l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 9201 NOM: Administració General de Comunicació CAPÍTOL I 
IMPORT:  284.326,34 €   
Programa pressupostari: CODI: 9201 NOM: Administració General de Comunicació CAPÍTOL II 
IMPORT: 210.398,64 €   
Programa pressupostari: CODI: 4910 NOM: Societat de la informació CAPÍTOL IV 
IMPORT: 432.000,00 €   
 

Despeses (agrupat per capítols) 

Detall recursos humans. Personal Intern. 

 
Total despesa Altres despeses 

Capítol Descripció  Import  

I Personal de plantilla 40.153,11 € 

II Despesa corrent 17.320,01 € 

IV Transferències corrents 432.000,00 € 

  TOTAL 489.473,12 € 
 
 
 

  A            C          D          E 
% anual  

dedicació 
Cost Imputat  a 

Línia Servei 
Nivell persones que hi participen     4 4   5 % 489.473,12 € 
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OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015-19  

 

� Millorar i actualitzar la presència de l’Ajuntament a lnternet 

 
REPERCUSIÓ A SERVEIS 

� Com es distribueix el suport d’aquesta Línia de servei en % sobre els Serveis i empreses 

públiques (d’acord amb la nova instrucció comptable, Ordre HAP/1781/2013 ) SERVEISERVEISERVEISERVEI    Capítol ICapítol ICapítol ICapítol I    Capítol IICapítol IICapítol IICapítol II    Capítol IVCapítol IVCapítol IVCapítol IV    TOTALTOTALTOTALTOTAL    Alcaldia 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Cementiri municipal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Cia. d'Aigües de Vilanova 0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € Convivència i Equitat 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Cultura 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Esports 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Gent Gran 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Hisenda 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € IMET 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Joventut 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Medi Ambient 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Neàpolis 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Participació 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Policia Local 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Projectes i Obres 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Promoció Econòmica 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Recursos Humans 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Salut 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Secretaria 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Serveis Socials 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Serveis viaris 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € Urbanisme 2.007,66 € 866,00 € 0,00 € 2.873,66 € VNG Aparcaments 2.007,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Consorci TV comarcal 0,00 € 0,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € TOTALTOTALTOTALTOTAL    42.160,76 42.160,76 42.160,76 42.160,76 €€€€    17.320,01 17.320,01 17.320,01 17.320,01 €€€€    432.000,00 432.000,00 432.000,00 432.000,00 €€€€    491.480,78 491.480,78 491.480,78 491.480,78 €€€€    



Regidoria de Comunicació 

 
 

Memòria del Servei de Comunicació. Any 2016  Pàg.33 de 36 

ACTIVITATS 

1.3 1 Introducció  

La regidoria de Comunicació porta a terme, juntament amb l’EPEL Neàpolis la creació i 

gestió del sector de la comunitat creativa i de les indústries Mèdia a Vilanova i la Geltrú. 

1.3.2. Dinamització del sector de les Indústries Creatives de Vilanova i 
la Geltrú 

Entre les tasques assignades en el marc dels plans d’acció i els plans de treball de l’AODL 

per a la Dinamització del sector de les Indústries Creatives de Vilanova i al Geltrú podem 

remarcar les que mantenen vinculació directa amb la regidoria de Comunicació que són:  

1.- Coordinació de la promoció i comunicació del sector de les indústries creatives a 

VNG. 

Coordinació de projectes des del departament de Comunicació. 

Celebració de les reunions preparatòries per a iniciar el procés de remodelació del web 

vilanova.cat, creació de la comissió tècnica del projecte i obertura del procés participatiu en 

concurrència competitiva de selecció de les empreses implicades en el mateix. 

1a.- Reunió amb els caps del Departament de Comunicació. Diagnosi i revisió de la web 

municipal Vilanova.cat. 

2a.- Reunió amb l’equip de comunicació per a la presentació del primer diagnòstic i 

elaboració d’un pla de treball. 

3a.- Reunió amb El departament de Comunicació i àrea Informàtica i TIC de l’Ajuntament 

per al projecte de revisió i renovació de la pàgina WEB. Pla de treball i calendari d’actuació 

i posada en comú dels diferents diagnòstics desenvolupats per cada departament. 

4a.- Reunió amb el departament de Comunicació i àrea Informàtica i TIC de l’Ajuntament 

per a la confecció d’un mapa de xarxes vinculat a la web Vilanova. Cat. 

5a.- Reunió Comissió Tècnica per a la convocatòria del procés de diàleg participatiu i 

selecció de les empreses per a la remodelació de l'univers web de Vilanova.cat. (veure 

també documentació annexa lliurada a les empreses) 

6a,7a, 8a i 9a Reunions de la Comissió Tècnica de primer contacte amb les empreses 

Optimyzet, Interactius, Betaleadership i ADQA i lliurament de documentació. 
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10a 11 a, 12a, 13a.- Reunions de presentació i defensa de les propostes amb es 

representants de cadascuna de les quatre empreses participants del diàleg competitiu. 

Conclusió del procés amb l’adjudicació a l’empresa ADQA de l’encàrrec i inici dels treballs 

de la remodelacio del web, actualment en curs. 

2.- Redacció del Pla de comunicació intern i extern de Neàpolis. 

S’ha desenvolupat en consonància amb el mandat del pla de treball  el pla de comunicació 

que ordena les accions comunicatives de L’Agència Publica d' Innovació en la seva relació 

amb tots els agents implicats en el sector de les indústries creatives ( disposem del pdf del 

pla). 

1.- Les bases del pla de comunicació. 

Inici dels treballs previs per al diagnòstic a partir dels resultats parcials de l’Enquesta 

de prospecció. A l'enquesta s' incloïen Preguntes relatives a la relació i coneixement 

sobre les administracions públiques i les necessitats que manifesten en termes 

generals i en aspectes concrets com la formació i els ajuts i les subvencions. 

La informació obtinguda fins ara ha estat la base per a la confecció del pla de 

comunicació (interna) a partir dels resultats als primers coworkers de Neàpolis. 

En paral·lel a la concreció del pla i donat que existien els canals de comunicació oberts 

però que estaven infrautilitzats o romanien inactius, en alguns casos des de feia 

mesos, han estat reactivats. 

S'ha aconseguit amb això la dinamització de les eines de comunicació disponibles. 

2.- Facebook. Comptes de Neàpolis i Cowork. 

Promoció de les activitats de Neàpolis i col·laboradors (Associació de Makers, Global 

Jam, Scrappers, etc.).  

Difusió de les activitats d’interès per a les indústries creatives (Notícies Catalonia 

Creativa, Media, Ajuts i subvencions, participació en festivals, crides, etc).  

Gestió de les sol·licituds d’amistat. (d’interès pel què comporta en la generació de 

comunitats). 
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3.- Twitter. Neàpolis. 

Dinamització d’activitats i difusió de les jornades específiques desenvolupades 

(Internacionalització- Fons FEDER).  

Increment de seguidors. (d’interès pel que comporta en la generació de comunitats). 

Nous seguidors. 

4.- Gestió de la resta de canals oberts i infrautilitzats de Neàpolis (Vimeo, Goear) 

Aprofitament de les plataformes per a la difusió de les activitats. Per exemple els 

vídeos de les presentacions de les darreres jornades que s’han penjat a la pàgina web 

de Neàpolis i que estan disponibles sempre des del canal de Vimeo. 

5.-  Web de Neàpolis. 

Dinamització de l’espai de notícies i agenda disponible a la web i infrautilitzat.  

Adaptació i gestió dels continguts fins aleshores desordenada i esporàdica. Ara més 

sistematitzada.  

Proposta de gestió d’una hemeroteca per comptar amb un arxiu de notícies 

publicades.  

6.- Desenvolupament d’accions de comunicació especifiques orientades a la difusió de les 

activitats vinculades al sector. 

3.- Participació en el Mobile Word Congress 

Reunions en el marc del Mobile Word Congres. 

Preparació del MWC, activitats a l’estand, suport al disseny de materials de comunicació i 

promocionals. 

Reunions a l’estand de Neapolis amb els representants de: 

o Acció Europa Oficina de Brussel·les, Sandra Salgado 

o Acció Shangai. Tao Wen Xue. 

o Acció Singapur, Jordi Maluquer 

o Acció Califòrnia, Anselm Bossacoma 

I reunions en l’espai de Brockerage amb més de 10 representants d’empreses d’Europa, 

Orient Mitjà, Estats Units  i Catalunya 
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1.4 Valoració  
 

Les valoració de les actuacions dutes a terme per la regidoria de Comunicació al llarg del 2016 és 

positiva. A llarg de l’any el servei ha patit diferents alts-i-baixos pel que fa als recursos humans 

disponibles, ja que s’han produït dues baixes al llarg de l’any que no han estat substituïdes. Per 

tant a calgut reorganitzar, reestructurar i reassignar les responsabilitats al departament per 

atendre el volum de feina que cal assumir. Tot i això, en cap moment s’ha deixat de prestar el 

servei i a més s’ha procurat optimitzar les tasques amb els discursos disponibles per obtenir la 

màxima efectivitat. 

No obstant, és necessari resoldre situacions que ara es gestionen amb solucions provisionals com 

el disseny de publicacions i la gestió de les xarxes socials. Garantir la continuïtat i adaptar-se a les 

noves maneres de comunicar, suposa assegurar-se dels recursos humans suficients per mantenir 

la qualitat de la feina.  

Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 
Crèdits totals 
Consignats 

Obligacions 
Reconegudes 

003 9201 22000 Despeses oficina 5.000,00 € 4.687,32 € 

003 9201 22001 
Subscripcions mitjans 
comunicació 2.600,00 € 185,08 € 

003 9201 22203 Projecte millora web 25.000,00 € 10.619,87 € 

003 9201 2229900 Relacions mitjans 1.100,00 e 1.323,92 € 

003 9201 2250000 
Encàrrec de gestió ICVSAM,  
VNG aparcaments 0,00 € 556,48 € 

003 9201 2260200 
Publicitat i difusió activitats 
municipals 87.570,00 € 93.128,48 € 

003 9201 2260201 Promoció exterior de la ciutat 70.000,00 € 61.790,48 € 

003 9201 2260202 Estand municipal fira novembre. 5.000,00 € 0,00 €  

003 9201 2500000 Encàrrec de gestió ICVSAM 40.000,00 € 38.107,01 € 

003 4910 46700 Aportació consorci TV comarcal 432.000,00 € 432.000,00 € 

003 9201 48200 
Convenis i subvencions a 
entitats 600,00 € 0,00 € 

  668.870,00 € 642.398,64 € 

  %Execució pressupostària:  0,96 % 
 
<Tornar inici document> 
 


