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INTRODUCCIÓ	  
 
L’Ajuntament de Barcelona ha apostat des de sempre per les xarxes socials. La capacitat que aquestes 
tenen per apropar l’Administració als ciutadans ajuda a complir un dels principals objectius de qualsevol 
Administració Pública: el d’informar de manera transparent de les decisions que es prenen a diari en el si 
de la pròpia Administració.  
 
Les societats del segle XXI volen participar de manera decisiva en la política que es duu a terme a la 
seva ciutat. L’actual equip de govern ofereix les eines necessàries perquè aquesta participació sigui 
fructífera i satisfactòria. 
 
Per aquest motiu, s’ha apostat per estar present a les xarxes socials amb més rellevància social 
(Facebook, Twitter, Foursquare i Youtube, entre d’altres) per fer arribar el missatge al màxim de 
ciutadans i ciutadanes possible. S’ha optat també per revitalitzar les xarxes, donant-los més pes en 
l’estratègia global de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona. El debat que sorgeix amb els ciutadans 
i les ciutadanes ajuda a conèixer les seves necessitats i, en conseqüència, les necessitats de la ciutat. I 
és que escoltar els ciutadans i les seves opinions és un dels objectius bàsics que persegueix l’actual 
equip de govern.  
 
En aquesta nova manera de fer política, i en la dinamització i vitalitat de la societat barcelonina, hi juguen 
un paper fonamental les 5.500 associacions que tenim censades, per la seva activitat pròpia, pel paper 
de creació de xarxa social que juguen i per la transmissió que fan de les seves necessitats i inquietuds 
socials. Vivim moments de canvi, moments difícils, en què molts patrons i models socials fins ara 
habituals es qüestionen, entre ells el funcionament de l’Administració pública i la seva relació amb la 
societat. Des del govern es té la forta convicció que els governs no poden actuar de manera unilateral, i 
necessiten dels ciutadans i de les ciutadanes per afrontar i resoldre els problemes que es van plantejant 
per avançar junts.  
 
És en aquest sentit que creiem en la societat participativa, una societat on els governs s’obrin i siguin 
transparents, i on els ciutadans participin en el progrés de la ciutat.   
 
Per complir amb els objectius marcats de: 
 

-‐ Transparència 
-‐ Transversalitat 
-‐ Rigor 
-‐ Objectivitat 
-‐ Neutralitat 
-‐ Col·laboració ciutadana i co-administració 

 
s’està executant una Estratègia de Comunicació Digital Municipal molt concreta que s’explica a 
continuació. 
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» ACTITUD SOCIAL 

 

» Principis de presència i socialització de l’Ajuntament de Barcelona amb el seu públic on-line 
 

• Fidelitat tant als principis i valors de l’Ajuntament de Barcelona com a aquests principis de 
presència i socialització a Internet. 

• Donarem prioritat a la capacitat de síntesi de la comunicació amb els nostres seguidors informant 
en tot moment sobre la finalitat de cadascun dels perfils municipals. 

• Els diferents perfils d’identitats mostraran coherència identitària i relacional en els espais on 
siguin presents (llenguatge, to, nom, identitat gràfica). 

• Les persones que gestionen els perfils corporatius han d’actuar amb responsabilitat i ser sempre 
conscients que actuen en nom de l’ens local públic més important de la ciutat. La seva acció ha 
de tenir sempre present els valors que regeixen l’entitat i el sentit comú.  

• L’Ajuntament, en la seva comunicació a les xarxes socials, haurà de mantenir sempre un to 
proper alhora que institucional, amb el màxim respecte cap a tots els ciutadans, les seves 
opinions i crítiques, alhora que vetllarà per la pluralitat en la seva acció comunicativa. 

• La institució també fa propis els valors de la transparència i la pluralitat, fent un esforç per fer 
arribar al ciutadà tota l’activitat institucional, i al mateix temps representar els diferents punts de 
vista de tots els grups municipals en el sí de la institució. 
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ESTRATÈGIA	   DE	   LA	   COMUNICACIÓ	   DIGITAL	  
MUNICIPAL	  
 
Per al govern municipal, la comunicació digital de l’Ajuntament està basada en 4 grans eixos: 
A. La informació de servei ciutadà: temps, trànsit, tràmits, horaris d’equipaments, emergències, 

esdeveniments... 
B. La informació sobre les iniciatives municipals i l’acció de govern de l’Ajuntament: mesures de govern, 

actuacions, plans, ordenances, pressupostos,... 
C. L’atenció ciutadana: peticions, suggeriments, queixes, notificacions, preguntes... 
D. El suport i difusió a les iniciatives i campanyes de caràcter solidari, cultural o social en el marc del 

projecte BCN[ESPAI] i d’altres projectes d’interès ciutadà. 
 
 

»EIX	  A:	  Informació	  de	  servei	  ciutadà	  
 
La informació de servei ciutadà pren especial rellevància en aquells mitjans de comunicació i difusió que 
es basen l’accés mitjançant dispositius mòbils des de qualsevol lloc i moment. Així doncs, la informació 
actualitzada que aporta l’Ajuntament com a font sobre el trànsit, el temps, emergències, esdeveniments, 
pren una especial utilitat ciutadana si és fàcilment consultable des de qualsevol lloc i dispositiu mòbil. 
L’aposta de l’Ajuntament és precisament aquesta: “l’empaquetament/adaptació de les informacions de 
servei ciutadà per a ser consultades en mobilitat des del màxim nombre de dispositius, formats i 
versatilitat possible”. Això es tradueix en les següents línies d’actuació: 
 
1. Adaptació per a ser vistos des de formats mòbils, les pàgines web i en general, tot el contingut 

d’informació ciutadana municipal. 
2. Potenciació i desenvolupament de les aplicacions mòbils (apps) destinades a aquest fi. 
3. Creació i millora dels canals específics (xarxes socials) d’informació ciutadana. 
4. Millora de la coordinació i dospuntzerització dels principals emissors d’informació d’interès ciutadà: 

Guàrdia Urbana, control de trànsit de la ciutat, emergències,... 
5. Cobertura 24/365 informativa a les xarxes socials, especialment en casos d’emergències. 
6. Recolzament i translació a l’àmbit digital de les campanyes comunicatives de l’Ajuntament 
 
 

»	  EIX	  B:	  Iniciatives	  municipals	  
	  
Una de les raons de ser de qualsevol estratègia de comunicació (també en el camp digital) és la 
informació i difusió de les iniciatives, mesures i plans del govern municipal a la ciutadania. Una difusió 
que ha de ser sempre des de la veracitat, la utilitat, la transparència, la rellevància i l’interès ciutadà. 
Tot això traduït al món digital ha d’incorporar, a més, l’adaptació del missatge, llenguatge i contingut als 
paràmetres de la comunicació digital i les xarxes socials, sense perdre mai però els principis enunciats a 
l’anterior paràgraf. 

 
7. Foment del debat ciutadà a les xarxes socials, amb la creació d’espais de debat, hashtags i difusió 

dels mateixos, tant a nivell sectorial com de ciutat. 
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8. Publicació dels documents, informes, mesures de govern i altres iniciatives municipals a la web 
municipal que hauran de ser, a més, fàcilment consultables per als ciutadans per donar-ne un 
tractament més transparent i accessible.  

9. Creació d’una plataforma digital per tal de retransmetre en directe l’activitat institucional de 
l’Ajuntament: Plenaris, Comissions del Consell Plenari, rodes de premsa i actes del govern municipal. 
Es procedirà també al dimensionament de la infraestructura tècnica i humana per tal de retransmetre 
les rodes de premsa dels grups municipals. 

10. Dinamització, cobertura, difusió i seguiment en directe, en la mesura de la disponibilitat tècnica i 
humana, dels òrgans de participació de l’Ajuntament, en particular, el Consell de Ciutat. 

 
 

»	  EIX	  C:	  Atenció	  ciutadana	  
 
L’atenció ciutadana, la proximitat i la gestió de les peticions i aportacions ciutadanes és un dels vectors 
fonamentals de qualsevol administració, especialment en l’àmbit local. Un vector que té en la 
comunicació digital, un catalitzador, fent molt més àgil la interrelació entre administració (institució i 
persones al seu càrrec) i ciutadans.  
 
Però aquesta concepció, arran de l’eclosió de les xarxes socials, ha quedat parcialment obsoleta, en el 
sentit que avui el grau d’interrelació (especialment mitjançant aquests nous canals) entre ciutadans i 
administració és tal, que podem parlar més d’administració col·laborativa (amb els ciutadans), que no 
pas de la fins ara administració oberta (escoltant als ciutadans). 
 
Però no podem quedar-nos només amb les aportacions que ens fan arribar els ciutadans a 
l’Administració. Hem de ser proactius i detectar les incidències i temes d’interès ciutadà, encara que no 
es dirigeixin específicament a l’Ajuntament, mitjançant eines d’escolta activa, saber què li preocupa als 
ciutadans i detectar problemàtiques i incidències abans de que aquests s’adrecin a l’administració. 
Passem doncs a una administració proactiva. 
 
Aquesta nova visió de la interrelació ciutadana i dels processos de construcció comuna (ciutadans i 
administració), s’articula en l’àmbit de la comunicació digital en les següents mesures: 
11. Adaptació i incorporació a les xarxes socials dels canals de participació i d’atenció ciutadana. 
12. Millora de les aplicacions mòbils (apps) destinades a la participació i a l’atenció ciutadana, facilitant la 

transmissió en temps real de les queixes i aportacions ciutadanes ‘in situ’. 
13. Cobertura, difusió i dospuntzerització dels processos i òrgans de participació de l’Ajuntament. 
14. Actualització, millora i adaptació als nous canals de comunicació de l’eina de gestió, distribució i 

resolució de queixes i aportacions ciutadanes (IRIS). 
15. Acceleració dels terminis de gestió i resposta de les queixes i suggeriments dels ciutadans. 
16. Introducció d’eines d’escolta activa, per tal de detectar temes, incidències, preocupacions i debats 

ciutadans on l’Ajuntament hi pugui actuar, enlloc d’esperar a rebre inputs per tal de poder-hi 
intervenir. 

17. En l’àmbit de la mobilitat, facilitar i millorar la realització de tràmits, consultes i atenció ciutadana a 
través dels mitjans en mobilitat, i de l’altra, potenciar la identitat de Barcelona al mòbil.  

18. Establir mecanismes de control i efectivitat de la comunicació als mitjans socials per avaluar la 
satisfacció ciutadana.  
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19. Establir sinergies amb altres administracions i incorporar processos col·laboratius en pro d’una 
administració innovadora amb total vocació de servei.  

 
 

»	  EIX	  D:	  Difusió	  social	  i	  cultural	  
 
En el marc de la campanya i l’estratègia BCN[ESPAI], l’Ajuntament posa a la disposició de les entitats, 
fundacions, associacions, etc... part dels seus espais de comunicació, per tal de fer difusió d’activitats i 
campanyes de caràcter solidari, cultural i social. Aquesta filosofia de comunicació, no només impregna 
als espais de comunicació i publicitaris clàssics, sinó que ben al contrari, s’incorpora com a estratègia en 
la comunicació digital de l’Ajuntament. 
20. Difusió dels canals, activitats i campanyes d’entitats de caràcter social, cultural i solidari de la ciutat. 
21. Presència de les activitats i campanyes de barri i districte mitjançant les webs i xarxes socials dels 

Districtes i sectors, per tal de no cobrir només les activitats de ciutat, sinó també destacar el treball 
social als barris. 

22. Suport comunicatiu digital a les entitats i les seves activitats. 
23. Recolzament i difusió de projectes i iniciatives d’interès ciutadà, on hi col·labora l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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PRESÈNCIA	  A	  LES	  XARXES	  SOCIALS	  
 

» Principis de gestió dels espais socials i les seves comunitats	  

La gestió dels espais socials és un punt important de l’estratègia de comunicació. Per tal d’establir un 
criteri unitari s’hauran de tenir en compte les següents qüestions tècniques i formals. 
  

Qüestions tècniques: 
 

• Tots els perfils digitals corporatius es crearan amb adreces de correu electrònic 
corporatiu de l’Ajuntament de Barcelona del tipus xxxxxx@bcn.cat. En el cas de 
treballadors i comptes municipals amb altres dominis de correu (@mercatsbcn 
@barcelonaactiva, etc...), s’utilitzarà preferentment el domini @bcn.cat en la relació amb 
el ciutadà i la comunicació externa d’aquell treballador o organisme. 
 

• El Departament de Comunicació Web i Xarxes Socials crearà els espais socials 
principals i orientarà sobre els espais creats al personal intern. S’elaboraran guies i es 
realitzaran formacions ad hoc quan s’escaigui. 

• Es crearan perfils que estiguin en un primer nivell de gestió: districtes i sectors. La 
decisió de la creació de perfils d’organismes que depenguin d’ells, com per exemple, 
centre cívics, es farà des del propi districte i/o sector.  

• Sempre i quan sigui possible, tots els espais socials i perfils corporatius que pertanyin 
a la identitat digital de l’Ajuntament de Barcelona tindran la possibilitat de comptar amb 
unes mateixes pautes gràfiques corporatives, establertes pel Departament de 
Comunicació Web i Xarxes Socials. 

• Es guardarà un registre de les intervencions amb l’objectiu d’extreure’n coneixement 
històric i compartir experiències amb altres gestors de comunitat interns. 

 
Qüestions formals: 
 

• Respondre sempre a les peticions sol·licitades quant abans millor 

• Les queixes, suggeriments i/o crítiques s’atendran de forma constructiva. 

 

»Criteris d’obertura de nous canals als espais socials 

Quan es cregui que l’Ajuntament de Barcelona ha de tenir presència en un nou espai principal, (per 
exemple, una nova xarxa social) es farà un diagnosi de l’estat dels espais socials i s’avaluaran els 
següents punts:   
 

• La motivació a la creació d’un nou espai ha de ser superior a l’extensió d’un altre espai 
existent. 

• La identitat del que motiva el nou espai no s’encabeix en cap dels altres espais existents.  

• La capacitació (tècnica o conceptual) del nou espai ha de ser superior a qualsevol dels altres 
espais existents. 
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• La plataforma tecnològica sobre la que es creï l’espai: 

- Ha de tenir un alt valor diferencial (tant per l’Ajuntament com pels seus usuaris). 

- Cal anar amb compte de no atomitzar els espais secundaris que depenen dels 
principals (com noves fanpage a Facebook, un nou compte a Twitter, etc.). Es podria 
desorientar  l’usuari. 

 
Tant si es tracta d’un espai proposat pel Departament de Comunicació Web i Xarxes Socials, com si 
es tracta d’un espai proposat per algun altre departament de l’Ajuntament, caldrà: 
 

• Comunicar-ho al Departament de Comunicació Web i Xarxes Socials. 

• Respectar la nomenclatura i denominació de serveis i departaments interns. 

• Evitar la superpoblació d’espais i respectar el principi de simplicitat de cara a l’usuari. 

• Referència i/o enllaç a l’espai principal (en cas que sigui possible). 

 

SEGUIMENT	  
 

S’elaborarà amb una periodicitat anual, un informe que reculli la evolució dels principals indicadors, 
xarxes, temàtiques i interaccions a les xarxes socials municipals. 
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»	  ANNEX	  1	  
La	  pluralitat	  política:	  presència	  dels	  regidors	  i	  grups	  municipals	  a	  la	  comunicació	  
digital	  de	  l’Ajuntament.	  
	  
Una tasca del Departament de Comunicació web i xarxes socials és garantir la presència de tot 
l’Ajuntament als seus espais d’expressió. Això inclou, per tant, els regidors i regidores de tots els grups 
municipals ja que també són part principal de l’Ajuntament. Així, els punts de vista dels grups municipals 
són expressats de la següent manera:  

	  
• CONSELL	  PLENARI	  I	  COMISSIONS	  DEL	  CONSELL	  PLENARI	  

 
Com a regla general, caldrà diferenciar la part informativa/compareixences d’una banda, i la part 
decisòria i d’impuls i control d’una altra. 
• Pel que fa a la part informativa/compareixences, en cas d’haver-hi cobertura informativa digital, 

aquesta anirà destinada a informar de les mesures de govern, informes o compareixences dels 
membres del govern municipal sobre les temàtiques abordades. 

• En la part d’impuls i control, la comunicació digital reflectirà les iniciatives dels grups municipals, 
autoria, temàtica... 

 

• Presència	  dels	  grups	  municipals	  per	  eina	  
 
Espai web: Els grups disposen d’un espai en el que poden publicar a la web les seves opinions sobre la 
seva tasca a l’ajuntament. Aquest espai és de lliure disposició dels grups, que escullen quin contingut 
volen posar-hi i l’extensió d’aquest.  
Youtube: En els Plenaris, les iniciatives d’impuls i control de tots els grups municipals apareixen i són 
mencionats en els vídeos de resum que elabora l’equip de comunicació digital. 
Flickr: Tots els regidors tenen a la seva disposició el banc d’imatges de l’Ajuntament on apareixen els 41 
representants del consistori barceloní. 
Facebook: Mitjançant aquesta xarxa social es fa difusió de les notícies i vídeos del plenari, que contenen 
les iniciatives d’impuls i control de tots els grups municipals. 
Twitter: L’Ajuntament, mitjançant una llista pública i la menció dels diferents comptes, dinamitza i fa 
difusió dels comptes d’usuari dels regidors del consistori amb aquesta xarxa social. 
Livestream: Mitjançant la plataforma de retransmissió d’esdeveniments en directe de l’Ajuntament, es 
retransmetran també les iniciatives dels grups municipals als Plenaris i a les Comissions del Consell 
Plenari, així com també les pròpies rodes de premsa dels grups municipals, un cop la infraestructura 
estigui acondicionada. 
 
Els grups municipals, podran facilitar a l’Ajuntament (mitjançant l’adreça xarxes_socials@bcn.cat) els 
continguts dels seus respectius grups que publiquin a les seves xarxes socials youtube i slideshare, per 
tal que l’Ajuntament, pugui fer difusió dels seus vídeos (youtube) i documents-presentacions (slideshare), 
reflectint així el seu posicionament i propostes, sempre que aquests facin referència temes d’interès i 
àmbit municipal i tinguin un to institucional i respectuós. El contingut serà difós mitjançant les xarxes 
socials en les 24 hores posteriors a la rebuda del correu electrònic. 
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»	  ANNEX	  2	  
Condicions	  d’ús	  d’espais	  socials	  de	  l’Ajuntament	  de	  Barcelona	  
	  

• Respecte	  
 
L’Ajuntament de Barcelona ofereix als Usuaris la possibilitat d'introduir comentaris i/o de remetre 
fotografies, al propi lloc Web o a les diferents xarxes socials de les que l’Ajuntament de Barcelona 
forma part.  
 
La persona identificada en cada cas com la qual ha realitzat els comentaris i/o ha enviat les 
fotografies, és l'única responsable dels mateixos, així com d'assegurar-se que la seva inclusió en el 
lloc Web o a les xarxes socials, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. 
Les actualitzacions al lloc Web i a les xarxes socials de l’Ajuntament de Barcelona han de ser 
coherents amb l’ordre públic i amb els drets i llibertats fonamentals. A més, han de respectar la 
dignitat de les persones, els drets dels menors i de les minories. 
 
L'Usuari subministrador ha de ser el titular dels drets sobre els textos o fotografies o, si escau, ha de 
garantir que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor o propietari del text i/o 
fotografies, per a la seva utilització per part de l’Ajuntament de Barcelona i per la seva publicació a les 
xarxes socials. En aquest cas, l'Usuari serà l'únic responsable davant qualsevol reclamació per part 
d'un tercer que al·legui disposar de drets sobre els textos i/o les fotografies. 
 
L’Ajuntament de Barcelona no es farà responsable, a no ser en aquells extrems als quals li obligui la 
Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels comentaris i/o les 
fotografies en aquestes seccions o a les xarxes socials. 

 
• Tolerància	  

 
Les actualitzacions a les xarxes socials d’Ajuntament de Barcelona han de respectar les opinions dels 
altres usuaris; a més, no es podran utilitzar les xarxes socials per publicar comentaris que suposin 
una discriminació o desqualificació cap a altres usuaris per qualsevol causa. 

 
• Privacitat	  

 
L’ajuntament de Barcelona es compromet a preservar la privacitat de les dades i de la informació que 
els usuaris subministrin en les altes i gestions dels serveis que es presten.  

 
 

• Atenció	  a	  l’usuari	  
 

La prioritat serà respondre directament les demandes dels usuaris, quant abans possible, segons 
plataforma i tipologia de demanda, i/o derivar-lo al servei pertinent, si es troba fóra de les nostres 
competències. 
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• No	  censura	  
 

No es realitzarà censura prèvia de cap aportació que l’usuari pugui realitzar en qualsevol dels canals 
actius que l’Ajuntament de Barcelona té a les xarxes socials. En cas que aquesta opinió no compleixi 
les condicions d’ús d’espais socials, l’Ajuntament de Barcelona procedirà a la seva eliminació.  

 
S’estableixen diferents consideracions segons l’espai social: 
 
• No censura prèvia: Facebook, Flickr, YouTube. No s’exercirà moderació prèvia als comentaris 

dels usuaris a causa de les característiques tècniques d’aquestes xarxes, que no ho permeten, i 
perquè restaria l’espontaneïtat genuïna d’aquestes xarxes. Tot i així, tots aquells comentaris que 
faltin a les Condicions d’ús d’aquests espais, seran eliminats. 
Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i no atribuïbles a l’Ajuntament de 
Barcelona. En cap cas s’esborraran missatges o comentaris públics que critiquin l’acció 
de l’Ajuntament de Barcelona, sempre i quan  respectin les Condicions d’ús dels espais on es 
publiquin.  
 

• Moderació de comentaris: Bloc. Entenem el bloc com un espai de comunicació, informació i 
interacció que no permetrà els comentaris que no s’encabeixin dins les Condicions d’ús. Cada un 
dels comentaris anirà signat amb un nom, cognoms (o nickname) i un email.  

 
L'Ajuntament de Barcelona no es fa responsable de l'exactitud i actualització de la informació 
provinent d'altres persones físiques o jurídiques que consti als seus espais socials o a la qual es 
remeti. Tampoc no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda si bé caldrà 
atenir-se a les advertències específiques que constin per plataforma. 


