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PLEC DE CONDICIONS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE MANTENIMENT, EVOLUTIUS, 
MILLORES I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS DEL WEB DE 
L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ (www.barcelona.cat/ educacio) 
 

CLÀUSULA 1. Objecte del Plec. 
 
L’objecte d’aquest plec és la contractació del servei tècnic de Manteniment, Evolutius, Millores i 
Actualització de continguts al web de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
(www.barcelona.cat/educacio) amb la finalitat d’oferir de manera continuada un servei públic 
d’informació de qualitat i amb la màxima actualització i procés de millora continua. Tot això, 
sempre, d’acord amb el previst en aquest plec i seguint els criteris que es marcaran des d’aquest 
Institut i, també, en casos concrets, des del Departament d’Internet de la Direcció de Comunicació 
Digital (Ajuntament de Barcelona). 
 

CLÀUSULA 2. Objecte del servei a contractar. 
 
• Comunicar, informar, oferir i donar a conèixer públicament, per mitjà de diferents continguts 
publicats a www.barcelona.cat/educacio, informacions facilitades per l’IMEB relatives als serveis, 
accions comunicatives, programes, iniciatives i/o projectes que es desenvolupen i competències que 
es tenen des de l’IMEB. A més, també, d’altres iniciatives on es participa conjuntament amb 
diferents àmbits municipals, administracions, institucions o entitats públiques i privades, etc. (inclosa 
l’adaptació quan sigui necessària dels materials originals de campanyes municipals per reproduir-los 
en aquest web). 
 
• Executar el desenvolupament dels objectius i diferents aspectes previstos en aquest Plec que 
garanteixi en tot moment un servei tècnic òptim de manteniment, evolutiu, millores (incloses les 
millores de la imatge del web), actualització i incorporació de nous continguts al web l’IMEB: 
www.barcelona.cat/educacio. 
 

• Adaptar i transformar, segons el Pla de Treball a presentar pel licitador, diferents planes i continguts 
web ubicats en el www.barcelona.cat/educacio que no compleixen els criteris, l’arquitectura, la imatge o 
la presentació  de la home principal del web d’Educació (d’acord sempre amb el previst per les Guies 
d’Estil municipals vigents i sempre tenint en compte les actualitzacions que en aquest sentit es 
puguin arribar a incorporar  en aquestes Guies per part de la Direcció de Comunicació Digital): 

 
-Conservatori Municipal de Música de Barcelona: http://www.cmmb.cat 
-PAE/Consell Innovació Pedagògica: http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar 
-Biblioteca Artur Martorell: http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/biblioamartorell (*) 
-Serveis i centres universitaris: http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/serveis-i-centres-universitaris (*) 
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(*) Aquestes dos webs tenen l’arquitectura de la home principal però caldrà incorporar nous continguts i 
millorar la presentació actual. 
 

• Adaptar i transformar altres apartats del web d’Educació, diferents dels previstos al punt anterior, 
que des de l’IMEB es consideri oportú adaptar.  
 

•  Creació de noves planes dins del www.barcelona.cat/educacio per respondre a futures necessitats  
comunicatives i informatives de l’IMEB.  
 
• Incorporar al www.barcelona.cat/educacio informacions d’interès general publicades en qualsevol 
dels webs municipals -relacionades amb l’àmbit temàtic de l’educació i/o d’interès per als públics 
objectius del web www.barcelona.cat/educacio-, d’acord amb la metodologia de seguiment de les 
informacions a presentar pel licitador.  
 
• Incorporar els continguts i els serveis que permetin la difusió d’informació d’interès per a públics 
objectius i ciutadania en general per mitjà de dispositius mòbils, tauletes, apps, xarxes socials, etc.  
 
• Millorar la transparència informativa i comunicativa; garantir processos que permetin una 
simplificació i millora en la navegació; complir els criteris legals d’accessibilitat requerida per la 
legislació vigent en matèria d’accessibilitat universal (Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat) 
i, entre d’altres coses, dotar aquest web de nous recursos per donar a conèixer més i millor tot allò 
que es promou i/o es participa des de l’IMEB o àmbits municipals o d’altres.  
 
• Promoure major claredat dels continguts informatius i comunicatius i garantir que la informació 
s’ordena, presenta i promou de manera fàcil, entenedora, àgil, senzilla, clara, atractiva i funcional. 
 
• Redactar, corregir (correcció humana, no automàtica) i publicar textos en català i castellà al 
www.barcelona.cat/educacio, a partir de continguts informatius que es passaran des de l’IMEB en 
diferents formats. La publicació final al web indicat es farà sempre prèvia validació des de l’IMEB  
 
• Resolució d’incidències en serveis i funcionalitats de la web derivades de la publicació de 
continguts facilitats per l’IMEB. 
 

• Sobre noticies o informació d’interès general que per indicació de l’IMEB es publiquin al web 
www.barcelona.cat/educacio, el licitador haurà de proposar, sempre que així es demani des d’aquest 
Institut, la redacció d’un missatge i una imatge per publicar posteriorment a un compte twitter 
municipal.  
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CLÀUSULA 3. Calendari, característiques i pressupost de licitació. 
 
La durada de la prestació del servei tècnic objecte d’aquest contracte  serà de dos anys, a partir del dia 
següent a la formalització del contracte.  
 
Previsió de pròrroga del servei:  
 
La vigència d’aquest contracte podrà prorrogar-se fins a un màxim de dos anys, per acord de l’òrgan 
de contractació adoptat un mes abans de la finalització de la vigència inicial del contracte. Aquest 
acord de l’òrgan de contractació serà obligatori per l’empresari. 
 
L’import total del contracte, sumant els dos anys inicials i els dos de pròrroga de la licitació total, és 
de 142.784,40 euros (21% IVA inclòs), calculat per a un màxim aproximat de 1600 hores a l’any.  

Aquestes hores es distribuiran al llarg de la durada del contracte segons les necessitats del servei. 
 

CLÀUSULA 4. Característiques, formació i experiència tècnica dels licitadors. 
 
L’empresa adjudicatària: 
 
• Ha de garantir tenir infraestructura i solvència tècnica suficient, comptant amb un/s professional/s 
que disposin de la titulació universitària o acadèmica següents: 
 

• Cicle Formatiu de Grau Superior o universitari en Comunicació Audiovisual, Periodisme o 
equivalent.  
 
• Cicle Formatiu de Grau Superior o universitari en enginyeria informàtica, 
telecomunicacions o equivalent. 
 
• Nivell K de català per a la correcció de textos i nivell similar per corregir textos en castellà.  
 

 

• Ha de demostrar l’experiència dels professionals que posarà a disposició del previst en el Plec. 
L’experiència haurà de ser com a mínim de dos anys desenvolupant tasques de similars 
característiques a les descrites en aquest Plec (disseny i programació web, incorporació de 
continguts web, creació de noves planes, redacció de textos, xarxes socials, entre d’altres). 

 

• Ha de garantir que designarà un responsable únic del contracte, que estarà en contacte permanent 
amb el Cap de Comunicació i Publicacions de l’IMEB per aconseguir els objectius previstos i 
garantir el desenvolupament i execució de les tasques indicades.  A demanda de l’IMEB, assistirà a 
reunions d’encàrrec i control setmanals, i també contacte telefònic i telemàtic diari, per planificar i 
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garantir l’execució correcte de tasques a desenvolupar. A més, per necessitats del servei i amb el 
mateix objectiu, l’empresa adjudicatària podrà ser requerida de manera diària.  
 
• L’adjudicatari exercirà de forma real, efectiva i contínua, sobre el  professional encarregat del 
servei el poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i 
pagament dels salaris, la concessió dels permisos, llicències i vacances, les substitucions dels 
treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de Seguretat Social, 
inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, quan procedeixi, les obligacions 
legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària, així com 
quants drets i obligacions se’n derivin de la relació contractual entre treballador i empresari. 

 
 

CLÀUSULA 5. Terminis específics de prestació del servei 
 
5.1- El termini màxim previst per adaptar i transformar les següents planes és de 12 mesos comptats 
des de l’inici del contracte:   

 
-Conservatori Municipal de Música de Barcelona: http://www.cmmb.cat 
-PAE/Consell Innovació Pedagògica: http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar 
 
 
Nota: L’adaptació de la web de la biblioteca Artur Martorell: 
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/biblioamartorell i dels serveis i centres universitaris: 
http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/serveis-i-centres-universitaris no està subjecte a termini,  es farà 
en el decurs del contracte en la mesura que l’IMEB formuli les especificacions tècniques pertinents. 
 
5.2- El temps de resolució d’incidències en serveis i funcionalitats de la web derivades de la 
publicació de continguts facilitats per l’IMEB és com a màxim de 4 hores. El temps de resolució és el 
temps transcorregut entre la comunicació de la incidència a l’adjudicatari fins que la incidència queda 
resolta (dies feiners). 
 
5.3- El temps de redacció i publicació de textos ( i imatges en diversos formats que es facilitaran des 
de l’IMEB) és com a màxim de 48 hores (dies feiners). Aquest temps es comptarà des de que arriba 
la informació per part de l’IMEB, l’adjudicatari redacta el text a publicar, l’IMEB dóna la seva 
conformitat amb el text proposat, i aquest es publica en el web www.barcelona.cat/educacio. 
 
5.4- El temps per elaborar propostes a l’IMEB de missatges i imatges per publicar per mitjà del 
compte Twitter municipal sobre una informació que prèviament ha estat facilitada per part de 
l’IMEB, a petició d’aquest Institut, és com a màxim 2 hores (dies feiners). Aquest temps es compta 
des de que es rep la petició de piulada i la informació sobre la que aquesta ha de versar des de 
l’IMEB,  i es tramet la proposta de “piulada” per part de l’empresa adjudicatària. 
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CLÀUSULA 6: Especificacions i característiques tècniques 
 
Tots els continguts nous (textos, imatges, vídeos, enllaços, etc....), a incorporar a 
www.barcelona.cat/educacio, es facilitaran des de l’IMEB, s’hauran de publicar en castellà i català, 
en el cas de textos, i sempre s’indicarà el lloc concret on s’hauran d’incorporar aquests continguts.  
 
Des del Departament de Comunicació i Publicacions de l’IMEB es validaran sempre els continguts 
definitius a publicar a www.barcelona.cat/educacio i, una vegada emesa aquesta validació, 
l’adjudicatari procedirà a la seva publicació definitiva. En cas que l’empresa adjudicatària presenti 
imatges de qualsevol tipus, caldrà que l’empresa adjudicatària garanteixi que disposa dels drets 
d’autor i drets d’imatge per a la seva posterior publicació al web, i tant en aquest cas com en cas de 
creació pròpia, l’empresa adjudicatària cedeix a l’IMEB (Ajuntament de Barcelona), de forma no 
exclusiva i durant el termini de durada màxima que la legislació reguladora de la propietat 
intel·lectual atorga als drets d’explotació de les obres, els drets d’explotació i reproducció d’aquestes 
imatges. 
 

6.1.- Generals: 
• Capacitat de  presentar propostes creatives sobre el web en relació amb els projectes principals i 
executar els cavis d’acord amb les directrius del Departament de Comunicació de l’IMEB. 

• Capacitat tècnica i creativa per fer les tasques i adaptacions necessàries previstes en aquest Plec. 
 
6.2.- Tècniques 
• En cas que hi hagi base de dades, cal fer-ne també un fitxer comprimit amb una exportació de 
tota l'estructura i continguts. Tot aquest material s'ha d’entregar al cap del Departament de 
Comunicació i Publicacions de l’IMEB gravat en un CD o DVD. 
• Garantia que el desenvolupament de totes les tasques encarregades s’executaran en Drupal versió 
7.31 o superiors nivells, segons el cas. Des de l’IMEB, en col·laboració amb el Departament 
d’Internet de l’Ajuntament de Barcelona, es facilitarà el theme específic d’aquest Ajuntament que 
sigui necessari en aquest CMS (Drupal).  

• Garantia que la confecció de les planes es desenvoluparan per obtenir un bon posicionament en 
els principals cercadors actuals a internet. 
• Garantir el compliment i tenir en compte els aspectes legals previstos per aquests casos i tasques 
a desenvolupar i, en aquest sentit, des del Departament d’Internet es disposa d’una guia dels 
principis jurídics a aplicar i tenir en compte, a més també d’una pàgina model d’avís legal que cal 
adaptar en cada cas. 
• Garantir i tenir en compte el posicionament SEO d’acord amb les indicacions del Departament 
d’Internet de l’Ajuntament de Barcelona. 
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• Garantir que les noves incorporacions puguin permetre la incorporació de Xarxes Socials, 
Vídeos, streaming, etc. 
• Garantir que totes les accions previstes en aquest Plec permetran la incorporació i visualització 
de els continguts amb altres programes/gestors de continguts. 

• Garantir que totes les actualitzacions es faran en la plana web barcelona.cat/educacio tant en 
català com en castellà. 
• Garantir que tots els nous continguts es desenvoluparan en Disseny adaptatiu (responsive design, 
optimitzat per a tots els dispositius) i es contemplaran les tres línies de tall 1280-1024-640. 
• Garantir que tots els nous continguts estiguin allotjats als servidors municipals. 
• Garantir que tots els nous continguts incorporats siguin accessibles per a les persones amb 
discapacitats (ha de complir la doble A de les pautes WCAG 2.0). Els nous continguts, tinguin el 
format que tinguin, han de accessibles per a persones amb discapacitat i haurà de tenir una pàgina 
amb la informació d’accessibilitat assolida. El Departament d'Internet auditarà els nous continguts 
web per comprovar que s'hagi acomplert aquest objectiu. En cas d’incompliment, l'empresa haurà 
de fer els canvis necessaris per aconseguir l'accessibilitat requerida sense cap cost addicional. 
• Garantir que tots els nous continguts s’hauran de poder visualitzar correctament en tots els 
navegadors (Chrome, Explorer, Firefox, Safari, etc.).  

• Garantir que tots els nous continguts seguiran els requeriments d’estil gràfic definits per als nous 
webs municipals i garantir la coherència amb el web municipal www.barcelona.cat. Les 
incorporacions seguiran les pautes gràfiques de la guia d’estil de l’Ajuntament de Barcelona 
aplicable en aquest cas i en tots els casos d’incorporació de continguts durant l’execució del Plec. 

• Garantir que tots els nous continguts, que així sigui necessari, tinguin i disposin del Codi Google 
Analytics corresponent per aconseguir fer un seguiment d’indicadors, i sumi als indicadors globals 
del web municipal. En cada ocasió que sigui necessari, el codi es facilitarà des del Departament 
d’Internet, conjuntament amb la barra corporativa o altres indicacions. 
• Garantir que, en tot moment, l’empresa adjudicatària pot lliurar una còpia completa de tota la 
plana www.barcelona.cat/educacio, amb tots els fitxers que en formen part, respectant la mateixa 
estructura de directoris que té el web, és a dir: HTML, CSS, JavaScript, imatges, etc. 

 

CLÀUSULA 7. Lloc de prestació del servei i característiques 
 
L’execució de les tasques per al manteniment, millores, actualització i incorporació de continguts 
nous al web de l’IMEB www.barcelona.cat/educacio hauran de ser, principalment, en dependències 
de l’empresa adjudicatària i, si s’escau, i com a cas excepcional, a la seu de l’IMEB.  

 
CLÀUSULA 8. Presentació mensual facturació servei executat i característiques  
 
L’adjudicatari del servei presentarà la factura corresponent a les tasques desenvolupades 
mensualment, per mitjà del corresponent Registre telemàtic municipal de l’ Ajuntament de 
Barcelona, entre els dies 1 i 5 de cada mes.  
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A la factura s’ha de fer constar els serveis encarregats des de l’IMEB i les hores efectivament 
dedicades per donar resposta a cada servei encarregat, en format PDF.  
 
 

CLÀUSULA 9. Confidencialitat. 
 
L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a 
la qual tingui accés en compliment del present contracte, i a subministrar-la només a personal 
autoritzar per l’IMEB. 
 

CLÀUSULA 10. Seguretat dels equips, programes i informació. 
 
L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin instal·lats els 
programes, bases de dades i informació de l’Administració Municipal, així com per la seguretat en 
els canals de comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les 
mesures de seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua prohibit qualsevol mal ús, còpia 
en suport magnètic, òptic o paper, Queda estrictament prohibit la cessió a tercers, transferència, 
divulgació oral o escrita de la informació dels arxius de l’Ajuntament de Barcelona que puguin fer els 
tècnics de l’adjudicatari. Seguint el principi de subsidiarietat, l’adjudicatari es responsabilitza 
directament i absoluta de qualsevol de les actuacions que facin els seus operadors, i accepta qualsevol 
responsabilitat civil o penal que se’n pugi derivar. d’informació, així com danys, pèrdua o 
deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són propietat de l’Administració 
Municipal. 

 

CLÀUSULA 11. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Atesa la naturalesa particular de la informació inclosa en els arxius que són a les instal·lacions 
informàtiques de l’Ajuntament de Barcelona, i a les quals es considera que el personal de l’empresa 
adjudicatària pot tenir accés, és d’obligat compliment tot allò indicat en la Llei orgànica 15/1999 de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  

 


