
 

 

  



 

 
1 

ÍNDEX 
 

Introducció ................................................................................ 2 

Objectius .................................................................................... 3 

Política d´úso ............................................................................ 5 

Alta i tancament de comptes en XS ..................................... 8 

Política de marca .................................................................... 11 

Política de continguts ........................................................... 12 

Política de comentaris .......................................................... 16 

Gestió de crisi ......................................................................... 18 

Annex I. Formulari de sol·licitud d'alta de nous 

comptes oficials ................................................................... 21 

Annex II. Formulari de sol·licitud de tancament de 

comptes oficials ................................................................... 22 

Annex III. Formulari d'eliminació de comentari ......... 23 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 

Introducció 

Les Xarxes Socials (XS) són plataformes en línia que permeten compartir 

informació, coneixement i opinions entre els usuaris, i faciliten la interacció entre 

diferents comunitats de manera immediata i fluida. La seua qualitat, basada en la 

interacció immediata, permet a l'administració fer-ne ús per a afavorir els nivells 

de confiança i el feedback entre la institució i la ciutadania, incentivant i potenciant 

la participació i el compromís cívic; així com millorar la qualitat, eficàcia i eficiència 

de la prestació de serveis públics. 

La transmissió i recepció de la informació ha evolucionat, gràcies a la incorporació 

en la vida diària de dispositius que permeten a les persones estar connectades i 

accedir a la informació en tot moment i des de qualsevol lloc. De la mateixa 

manera, el receptor no sols rep la informació, també es convertix en transmissor 

del missatge, passant a ser un agent actiu. L'Ajuntament té el deure de ser 

transparent amb la ciutadania, amb tal fi ha de facilitar la circulació lliure del 

coneixement, del saber i la gestió de les seues institucions. Així doncs, tota la 

població té dret a conéixer l'activitat pública i expressar lliurement les seues 

opinions, a debatre i fer suggeriments sobre el contingut. 

Esta guia perseguix implantar un nou model de gestionar la participació en les 

xarxes i mitjans socials, que enfortisca la imatge de l'Ajuntament i les seues 

relacions amb l’entorn social. Per a aconseguir eixe fi,  cal la implicació dels serveis 

municipals, així com el seu compromís per a implantar-la en els comptes ja oberts 

o que s’òbriguen  en un futur. 
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Objectius 

Amb la creació i posada en marxa de les xarxes socials com a mitjà de comunicació 

actual de l'Ajuntament de Mutxamel s'han perseguit dos objectius fonamentals: 

 

La comunicació en les xarxes socials permet mantindre una comunicació 

immediata, pública i pròxima, i li dona la possibilitat, a la població, de 

participar de manera activa i de ser escoltada. Per eixa raó, la present guia perseguix 

els objectius següents: 

 Establir unes instruccions d'ús i gestió de les XS, lligades als valors d'Atenció 

al Ciutadà presents a l'Ajuntament (bones pràctiques, contingut, interacció 

i actuació en situacions de crisi). 

 Mantindre una línia gràfica concorde a la imatge corporativa i institucional 

de l'Ajuntament. 

 Establir un estil comunicatiu comú en totes les xarxes socials. 

 Implantar un procediment per a la creació de nous comptes i perfils en 

xarxes i mitjans socials, així com el cessament d'estes, per part de qualsevol 

servei municipal. 

 Establir uns criteris de difusió de la informació o de la recepció d'opinions 

per part de la ciutadania a través dels mitjans de comunicació. 

 

 

INFORMAR a la ciutadania de les accions i de l´actualitat municipal.

ESCOLTAR de manera ACTIVA la ciutadania.
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Amb la finalitat de complir tots els objectius enumerats, l'Ajuntament es regirà per 

una sèrie de valors: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servei Públic: la comunicació en les 

XS ha de ser eficaç, eficient, flexible, 

àgil, accessible, pròxima i donar més 

resultats amb menys recursos. 

 

Transparent, professional i 

accessible: la finalitat és donar una 

imatge humanitzada de 

l'Administració, que s’ha de regir 

sempre per la professionalitat en la 

seua comunicació, per la veracitat, 

la claredat i la senzillesa. 

 

Tolerància i respecte: 

fomentaran la bona conducta i la 

convivència pacífica, refusaran la 

violència i el rebuig als altres. Es 

fomentarà el principi d'igualtat 

entre les persones, independent-

ment del seu gènere, orientació 

sexual, ètnia i creences. 

. 

 

Compromís i escolta activa: les 

XS han de ser usades no sols com 

un canal d'emissió d'informació, 

sinó com un canal de recepció, 

realitzant una escolta activa. Les 

publicacions han de contindre 

informació contrastada, 

l'Ajuntament és responsable 

d'esta. 

Compromiso y escucha activa: 

las RRSS han de ser usadas no solo 

como un canal de emisión de 

Responsabilitat i 

confidencialitat: 

El personal que treballa a 

l'Ajuntament ha de ser conscient de 

les seues actuacions perquè 

representa la institució. Han de 

respectar-se els límits entre la 

informació pública i la privada, 

sempre seguint les pautes marcades 

en el present manual i en la seua 

normativa. 
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Política d´úso 

L'auge de les xarxes socials, com a mitjans de difusió i recepció d'informació per 

part de l'Ajuntament de Mutxamel, fa necessari articular instruments per a 

assegurar una correcta administració de les pàgines i perfils en línia. 

La present guia elaborada pel Gabinet de Comunicació se centrarà en els comptes 

oficials, és a dir, aquells creats com a canal de comunicació entre l'Ajuntament de 

Mutxamel i la ciutadania. Considerarem comptes oficials tots aquells que 

representen regidories, serveis, projectes, programes o entitats adscrites a la 

present institució.  

 

Els comptes oficials han de ser oberts i gestionats des dels 

correus electrònics institucionals que representen les 

regidories, serveis, projectes, programes o entitats adscrites, mai 

des de correus personals o dels empleats públics de 

l'Ajuntament. Un exemple de correu institucional és  

redessociales@mutxamel.org, però no es podria fer ús d’un 

correu personal rmarcos@mutxamel.org. Els comptes que, 

actualment, no complisquen estos requisits han de ser migrats 

als comptes corporatius. 

 

És probable que, després de l'aprovació del present document, es troben oberts 

comptes en xarxes socials per part d'algunes regidories i departaments de 

l'Ajuntament.  

 

 

mailto:redessociales@mutxamel.org
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 Serà necessari que la regidoria o el departament  faça arribar al Gabinet 

de Comunicació l'Annex I emplenat, alhora que facilite les claus i 

contrasenyes de les XS o, en defecte d'això, ha de nomenar-ne 

administrador el personal del Gabinet de Comunicació. En el cas que 

la presència en Facebook siga mitjançant un perfil personal, es farà un 

procés de migració de la pàgina a un correu institucional. 

 

Pel que fa a la seguretat dels comptes i pàgines en les xarxes socials institucionals, 

es recomana seguir la política de seguretat establida pel 

departament d'Informàtica de l'Ajuntament per a les 

contrasenyes, així com per a la seua custòdia i manteniment, segons s'establix 

en la nova política en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

El/la community manager, encarregat/ada de gestionar i monitorar les 

xarxes socials oficials, ha de ser una persona autoritzada per la 

regidoria o departament i ha de mantindre un contacte estret 

amb el Gabinet de Comunicació. Serà el/la responsable del seu 

manteniment i cura, i ha de cerciorar-se que el contingut siga veraç, rellevant i 

oportú. Al mateix temps, moderarà els continguts publicats i les respostes per part 

de la comunitat, revisant-los, aprovant-los o rebutjant-los –si es donara el cas. 

Si fa una pregunta un usuari de les nostres xarxes socials, se li ha de respondre al 

més prompte possible –és recomanable fer-ho abans de les 48 hores següents al 

comentari o pregunta-, sempre amb informació contrastada, posant-se en contacte 

amb la regidoria o departament corresponent, i fer que se n’assabente el Gabinet 

de Comunicació. 

Qualsevol empleat o empleada pública que exercisca la seua labor fent estes 

tasques ha de regir-se pels principis ètics i de conductes, establits respectant les 

pautes següents: 
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Objectivitat i honradesa. 

Responsabilitat i integritat. 

Neutralitat i imparcialitat. 

Confidencialitat, publicitat i transparència. 

Principi d´igualtat i de no-discriminació. 
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Alta i tancament de comptes en XS 

Totes les regidories, serveis, projectes, programes o entitats, adscrites a 

l'Ajuntament de Mutxamel que desitgen obrir una xarxa social, han de posar-ho en 

coneixement del Gabinet de Comunicació seguint el procediment següent: 

S'ha de remetre al Gabinet de Comunicació el formulari de 

sol·licitud d’alta denominat Annex I, degudament emplenat i 

signat pel tècnic/per la tècnica responsable, que s'allotjarà en 

Organitzacio  Recursos Comuns  Redes Sociales. 

La tramitació es realitzarà a través del gestor d'Incidències 

habilitat pel Departament d'Informàtica (GLPI).  

 

Rebuda i estudiada la sol·licitud, es procedirà a comunicar 

l'acceptació, o no, de l'obertura del compte i la política d'usos 

regida en el present document. 

 

Si la sol·licitud és acceptada, es podrà obrir el compte, seguint les 

instruccions recollides en el present document d'estil, llenguatge i 

forma. 

 

La creació serà supervisada pel Gabinet de Comunicació, per a 

comprovar la correcta configuració, i hi donarà el vistiplau. 

 

Per a finalitzar, les regidories, serveis, projectes, programes o 

entitats adscrites han d'entregar les claus d'accés al Gabinet de 

Comunicació i al Departament d'Informàtica, perquè en siguen 

custodis, així com qualsevol canvi que puga realitzar-se en el futur. 
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El Gabinet de Comunicació es reservarà la potestat de fer-se càrrec de 

la gestió de les xarxes socials de qualsevol regidoria, servei, projecte, 

programa o entitats adscrites a l'Ajuntament de Mutxamel, si observa 

un manteniment incorrecte o inapropiat que danye la imatge de 

l'Ajuntament de Mutxamel. 

 

Si una regidoria, servei, projecte, programa o entitat adscrita sol·licita el tancament 

d'un compte oficial ha de seguir el procediment següent: 

 

Ha de ser emplenat el formulari de sol·licitud de tancament 

denominat Annex II, degudament emplenat i signat pel tècnic/la 

tècnica responsable, que s'allotjarà en Organització  Recursos 

Comuns  Redes Sociales. 

La seua tramitació es realitzarà a través del gestor d'Incidències 

habilitat pel Departament d'Informàtica (GLPI).  

 

Rebuda i estudiada la sol·licitud, es procedirà a la desactivació del 

compte i eliminació dels perfils, i ho posarà en coneixement del 

Departament d'Informàtica. 

 

La regidoria, servei, projecte, programa o entitat adscrita serà 

l'encarregada de procedir a la seua clausura sota la supervisió del 

Gabinet de Comunicació. 
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El Gabinet de Comunicació tindrà la potestat de donar de baixa una xarxa social 

siempre y cuando: 

Quan no es remeta el formulari requerit per a la creació o adequació al 

format establit en el present document per a les noves, i les ja existents 

xarxes socials. 

Quan es detecte un ús indegut que transgredisca les pautes marcades en el 

present document. 

Quan es detecten comptes obertes que continguen informació de caràcter 

municipal i tot indique que estan sent gestionades per personal alié al 

l´Ayuntamient de Mutxamel i no siga possible localitzar el seu gestor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si concorre alguna de les circumstàncies descrites, es 

procedirà a contactar amb la regidoria, servei, projecte, 

programa o entitat adscrita, per a comunicar-li que, si no es 

remet el formulari, es procedirà a gestionar la seua baixa en 

un termini màxim de 15 dies. 
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Política de marca 

El Gabinet de Comunicació i el Departament d'Informàtica posaran a la disposició 

dels responsables de les xarxes socials la iconografia, logos i imatges corporatives 

oficials que han de ser emprats en els perfils i comptes de xarxes socials, sempre 

seguint la imatge de marca establida. 

El nom dels comptes i perfils ha de contindre la denominació 

genèrica de l'Ajuntament de Mutxamel, així com l'enllaç a la seua 

pàgina web. 
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Política de continguts 

Totes les xarxes socials oficials de les regidories, serveis, projectes, programes o 

entitats adscrites de l'Ajuntament de Mutxamel han de ser publicades en el portal 

web municipal per a complir amb el principi de publicitat i transparència. 

A continuació es detallaran unes recomanacions generals sobre la forma, 

llenguatge i estil del contingut en les xarxes socials: 

 Fer ús de la segona persona del plural: vos/ vosaltres. 

 Enllaçar amb les fonts originals en la mesura que siga possible. 

 És recomanable que el text siga breu i es trobe acompanyat d'una imatge 

representativa d'este, així com d'un enllaç per a ampliar la informació. 

 S'ha d'emprar un llenguatge inclusiu (per exemple: ciutadania, alumnat, 

infància…). No s'ha d'emprar el @ o la x per a englobar el masculí, femení i 

gèneres no binaris.  

 Quan es faça referència a la institució o a algun dels seus serveis, s'utilitzarà 

el pronom possessiu “nostre”. En eixos casos, si el pronom acompanya el 

substantiu “ajuntament”, aquest anirà en minúscula. Quan es referisca a la 

institució s'utilitzarà la majúscula “Ajuntament de Mutxamel”. 

 Es recomana emprar frases clares, breus i concises, que mostren la idea 

general i l'ús d'un únic paràgraf. 

 El diàleg ha de ser obert i fomentar la participació perquè és l'objectiu de 

les xarxes socials. L'escolta serà de caràcter activa i es respondrà als 

comentaris seguint les pautes marcades. 

 Ha de publicar-se contingut amb una certa freqüència i de qualitat. 

 Els continguts gràfics, fotografies, imatges, vídeos… amb drets 

d'autor es regiran per la Llei de Propietat Intel·lectual, per tant s'ha 
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de citar l'autor i la font de la informació. Es recomana utilitzar 

contingut de caràcter original o sense llicències copyleft. 

 S'establiran protocols de resposta concrets per als serveis d'atenció al 

ciutadà, divulgació d'unes certes dades, serveis, període no laboral, etc. 

 Si es reben males crítiques i/o comentaris que danyen la imatge i reputació 

de la institució, s'ha d'actuar conforme al protocol de Gestió de crisi present 

en el manual. 

 Quan el contingut que es publique siga referent a una notícia de caràcter 

institucional, s'utilitzarà el format establit pel Gabinet de Comunicació i 

s'enllaçarà amb la web municipal per a més informació. 

 La redacció del missatge serà adaptat al públic objectiu. 

 En el perfil institucional no es podran expressar opinions personals. 

 La informació oferida ha de ser veraç i contrastada. 

 La publicació en les xarxes socials ha de trobar-se en els dos idiomes 

oficials, castellà i valencià, tant en l'entrada com en el contingut gràfic en 

la mesura que siga possible. Se li donarà prioritat a un davant de l'altre 

depenent del contingut en cada moment i de la sol·licitud de la regidoria, 

servei, projecte, programa o entitat adscrita. Podran ser emprats altres 

idiomes si foren necessaris. 

 El to emprat serà pròxim i cordial, amb un llenguatge directe, clar i quotidià. 

 Es recomana no usar les majúscules, perquè equivalen a crits. El seu ús serà 

puntual.  
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En el cas de fer ús de fotografies, vídeos o imatges en les xarxes socials 

on apareguen persones, es tindrà en compte el que s'establix en la Llei 

orgànica 1/1982 de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l'Honor, a la 

Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, que desenvolupa 

l'article 19.1 de la Constitució, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 

digitals. Tot ús, captació i reproducció de la imatge personal ha de 

comptar prèviament amb una autorització de decisió d'imatge 

personal. 

 

Si la captació d'imatges tinguera lloc en un esdeveniment, s'informaria i recaptaria 

l'autorització dels assistents sobre la possibilitat de l'enregistrament de les imatges, 

sons, fotografies… per a ser utilitzades en les xarxes socials institucionals.  

 

No s'empraran imatges on apareguen menors, llevat que es tinga 

autorització prèvia del pare, mare o tutor responsable del menor. 
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Com actuar davant determinats comentaris dels usuaris? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pregunta o consulta 

d'informació: es respondrà i 

derivarà al canal i enllaç municipal 

necessari. Si la pregunta és privada 

s'atendrà per privat, però si és 

d'interés públic es farà mitjançant 

resposta pública. 

 

Queixa o suggeriment: se li 

derivarà a l'App Mutxamel Participa o 

a la seu electrònica. 

 

Situació de risc en la via pública: 

qualsevol comentari o informació 

que continga informació que puga 

posar en perill la ciutadania ha de 

ser remés amb urgència a l'àrea o 

servei que corresponga. 

 

Comentaris positius: es respon 

donant les gràcies, amb un 

“m'agrada” o es retuita si es 

considera procedent. 

 

Comentari publicitari: es realitza 

un informe d'eliminació de 

comentari (Annex III) i s'elimina. 

 

Comentaris negatius: si 

incomplix la política establida es 

realitza un informe i s'elimina. En el 

cas de ser un comentari despectiu 

s'obviarà. Si es donara la situació de 

ser un error propi es reconeixeria i 

modificaria. 
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Política de comentaris 

Per norma general, exceptuant casos de naturalesa no recomanable, les xarxes 

socials oficials de l'Ajuntament de Mutxamel permetran la publicació en el seu 

perfil de comentaris sobre els continguts publicats. 

Els comentaris han de ser respostos en un termini màxim de 48 hores sempre 

amb informació contrastada, posant-se en contacte amb la regidoria o 

departament corresponent, i fer-ho saber al Gabinet de Comunicació. 

Recomanacions a tindre´s en compte: 

Els comentaris han de ser pertinents, estar relacionats amd el tema tractac 

i respectar les opinions dels altres usuaris. S´ha d´evitar qualsevol tipus dñ 

enfrontament, s´acceptaran les critiques i apreciarà la responsta i/o opinió 

abocada. 

Ha de quedar reflectit en el perfil, així com en la página web municipal, que 

l´Ajuntament no es fa responsable dels comentaris abocats pels usuaris. 

S´ha d´indicar en el perfil de la xarxa social la política d´eliminació de 

comentaris. Per Aixa raó, será necessari incloure en la información el text 

següent: 

“L'Ajuntament de Mutxamel agraïx la participació i contribució 

de totes les persones usuàries dels seus comptes de xarxes 

socials, es reserva el dret de revisar els comentaris i missatges 

que s’hi publiquen, així com el dret d'eliminar tot comentari i 

missatge que continga un llenguatge de caràcter obscé o de 

contingut sexual, amenaçador o difamatori envers a qualsevol 

persona o organització; que promoga activitats il·legals o 

promocione serveis o productes comercials o que es considere 

correu brossa.” 
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El Gabinet de Comunicació i el Departament d'Informàtica es 

reserven el dret a restringir o eliminar qualsevol informació o 

contingut que viole la política de xarxes socials descrita o supose 

un incompliment públic de la legislació vigent.  

 

El responsable de la gestió de la xarxa social ha de vetlar pel respecte de la política 

de comentaris i podrà eliminar aquells que la incomplisquen. D'esta eliminació de 

comentari es deixarà constància mitjançant una captura de pantalla, i es ressaltarà 

el comentari de contingut no apropiat i el derivarà al Gabinet de Comunicació. 

S'establixen uns comentaris predeterminats a l'hora de respondre a determinades 

qüestions: 

- Si els comentaris es refereixen a queixes o suggeriments: 

 

“Agraïm la vostra aportació, vos convidem a formular la vostra 

queixa/suggeriment a través de l'app Mutxamel Participa o bé 

en la seu electrònica de l'Ajuntament de Mutxamel que trobareu 

en la nostra pàgina web www.mutxamel.org”. 

 

- Comentari programat per als dies no laborals: 

 

“Agraïm el vostre comentari i vos atendrem com més prompte 

millor a partir del pròxim dia hàbil”. 

 

http://www.mutxamel.org/
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Gestió de crisi 

Les crisis en les xarxes socials compten amb la particularitat de generar una gran 

atenció social en un curt espai de temps, que poden arribar a evolucionar i 

convertir-se en una notícia “viral”. Qualsevol informació errònia, una publicació 

inadequada, un comentari fora de lloc o una mala gestió, poden derivar en una crisi 

que hem d'abordar i contindre amb rapidesa, claredat i transparència. Cada 

situació és única i ha de ser tractada com a tal, a més de veure's com una 

oportunitat per a aprendre i millorar la imatge institucional. 

 

Els elements comuns en tota crisi en xarxes socials són els següents: 

 

Un factor desencadenant. 

 

Les emocions dels usuaris davant al desencadenant. 

 

La rapidesa en l´evolució del contingut. 

 

El flux ràpid d´informació porta a la confusió, moltes vegades per ser 

imprecisa i/o insuficient. 

 

El posicionamient a favor o en contra. 

 

La crisi en xarxes socials pot despertar l´interés de l´atenció mediàtica. 

 

Interferir agents i referents comunicatius. 
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És per això necessari establir una sèrie de mesures per a previndre i afrontar la crisi: 

1. Previndre i monitorar: el primer pas és detectar el problema que ha 

generat la crisi, hem de saber què ha passat, quan, com i qui són els 

implicats, per a contindre com més prompte millor les crítiques. El 

monitoratge de les xarxes socials i de la xarxa és vital per a previndre que 

una crisi vaja a més. 

2. Identificar els usuaris originaris de la crisi i la seua 

evolució: per a prendre mesures necessitem identificar els usuaris que 

han arrossegat a la resta, expressant la seua disconformitat o 

descontentament amb el contingut. Una vegada delimitat el cercle i 

recopilada la informació, podrem comprovar si els usuaris són reals o són 

perfils ficticis. Per a això:  

a. Elaborarem un informe breu amb la informació recopilada, l'anàlisi 

de les xarxes socials i els resultats. 

b. S'ha de realitzar una estratègia i missatge vers l'exterior, però també 

una comunicació interna de la institució per l'autoritat competent. 

c. S'ha de monitorar  l'evolució de la situació en tot moment. 

d. Si es donara el cas de ser un nombre delimitat d'usuaris molestos, és 

recomanable oferir respostes personalitzades per privat amb 

cadascun d'ells. 

e. No s'ha d'optar per atacar el problema de manera impulsiva, perquè 

pot veure's agreujada la situació. 

3. Treball en equip: davant una situació de crisi s'ha de reunir el Gabinet 

de Comunicació amb la regidoria, servei, projecte, programa o entitat 

adscrita, per a analitzar la situació i consensuar les accions d'actuació 

oportunes. El protocol que se seguirà serà el següent: 

a. Anàlisi i causa del problema a través de l'informe prèviament 

realitzat del monitoratge. 
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b. Cerca de solucions  per a respondre a la ciutadania. 

c. Possibles estratègies a seguir: 

i. Silenci: és una forma d'expressió que pot derivar en 

informació falsa o falta de veracitat, en l'expansió d'un rumor 

o en la desinformació. 

ii. Negació: no és una opció, llevat que tot el contingut abocat 

siga fals. 

iii. Transferència de responsabilitat: no s'ha d'assenyalar les 

víctimes. 

iv. Confessió: reconéixer el problema és una part, però no el tot. 

4. Solució: el missatge ha de ser definit per a ser comunicat per tots els 

canals pertinents (notes de premsa, xarxes socials, pàgina web). Ha de ser 

corporatiu, ben estructurat i pensat i fred però humà. Sempre s'ha d'optar 

per abordar el problema amb els usuaris que han generat la crisi en un 

primer terme i sempre que es puga. La comunicació ha de realitzar-se: 

a. Amb missatges breus, clars i concisos. 

b. S'han de prendre mesures des de la tranquil·litat i la reflexió. 

c. Actuar de manera ràpida però precisa. 

d. Recaptar informació dels especialistes. 

e. Aplicar el principi de confidencialitat. 

f. Monitorar en tot moment la informació i situació en els mass media. 

g. Mantindre informat al públic intern. 

5. Seguiment: una vegada finalitzada la crisi, s'ha de continuar amb el 

monitoratge i analitzar tant el prejudici i el benefici que ha tingut per a la 

reputació de la imatge de l'Ajuntament. És necessari aprendre dels errors per a 

millorar en un futur i així evitar una situació similar. 
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Annex I. Formulari de sol·licitud d'alta de nous comptes 

oficials 

Sol·licitant: 

 

 

 

Nom de la regidoria: 

 

 

 

Nom del servei: 

 

 

 

Nom i lloc de la persona 

responsable de la iniciativa: 

 

 

 

Nom i lloc de la persona 

encarregada de la gestió del 

compte: 

 

 

 

Telèfon de contacte: 

 

 

 

Correu de contacte: 

 

 

 

Xarxes socials sol·licitades: 

 

 

 

 

Necessitat del servei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura i data del sol·licitant 
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Annex II. Formulari de sol·licitud de tancament de comptes 

oficials 

Sol·licitant: 

 

 

 

Nom de la regidoria: 

 

 

 

Nom del servei: 

 

 

 

Nom i lloc de la persona 

responsable de la iniciativa: 

 

 

 

Nom i lloc de la persona 

encarregada de la gestió del 

compte: 

 

 

 

Telèfon de contacte: 

 

 

 

Correu electrònic de contacte: 

 

 

 

Xarxes socials sol·licitades: 

 

 

 

 

Necessitat del servei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura i data del sol·licitant 
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Annex III. Formulari d'eliminació de comentari 
 

Sol·licitant: 

Nom del servei: 

Xarxa social:  

 

Segons la nostra política de comentaris, establida i publicada en la xarxa social Facebook, que 

diu el següent: 

L’Ajuntament de Mutxamel agraïx la participació i contribució de totes les 

persones usuàries dels seus comptes de xarxes socials, i es reserva el dret de 

revisar els comentaris i missatges publicats en estes; així com el dret d'eliminar 

tot comentari i missatge que continga un llenguatge de caràcter obscé o de 

contingut sexual, amenaçador o difamatori vers a qualsevol persona o 

organització; que  promoguen l'activitat il·legal o que promocionen serveis o 

productes comercials o que es considere correu brossa. 

 

Es pren la decisió, per part de ________________________, de comunicar al Gabinet de 

Comunicació la publicació d'un comentari de caràcter_______________________ –el qual es pot 

observar en la imatge següent. 

 

(Captura de pantalla del comentari) 

 

 

 

Després d'esta comunicació, es pren la decisió d’“Ocultar el comentari” en la xarxa social 

______________, seguint amb la política marcada i citada anteriorment.  

 

Signatura i data 

 


