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1.-  Objecte de la contractació  
 
Aquest plec té com a objecte establir les condicions tècniques que serviran de base per a la 
contractació de la prestació del servei de manteniment de disseny i programació  de les 
webs del Recinte Modernista de Sant Pau  www.santpaubarcelona.org i de la Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau www.fundacioprivada-santpau.cat 
 
L’objectiu fonamental del servei és adequar les dues webs a les noves necessitats, tenint en 
compte aspectes com la comunicació, la usabilitat i l'accessibilitat, i respectant la identitat 
corporativa de la institució. Així  mateix és necessari adaptar els continguts de totes dues webs 
a “responsive”, realitzar el servei d’actualització de continguts, el manteniment de totes dues 
webs des del punt de vista de disseny i programació. 
 
Les webs del Recinte Modernista de Sant Pau i la Fundació Privada han de ser instruments 
d’informació a l’abast de tota la ciutadania i garantir la transparència de la institució.  
 
2.- Contingut de la prestació  
 
Els serveis objecte del present plec consistiran en:   
 
a)  Servei de disseny web . Aquesta activitat inclou: 
 

� Disseny i adaptacions de la interfície segons les noves peticions tenint en compte 
aspectes com la comunicació, la usabilitat i l'accessibilitat, i respectant la identitat 
corporativa de la institució. Es realitzarà una auditoria d'usabilitat i d'accessibilitat 
de totes dues webs per garantir que es compleixen els estàndards i les 
recomanacions del Consorci World Wide Web (W3C). S'introduiran els canvis 
necessaris per complir aquests estàndars. Adaptacions del disseny i els continguts 
a "responsive" *. 

� Retoc d’imatges. 
� Adaptació i disseny d’imatges i continguts en butlletins electrònics. 
 
* Adaptació a “responsive” 
Actualment cap de les dues webs és “responsive” i això dificulta l' accés amb 
dispositius mòbils i tablets. Caldrà una primera fase on es prioritzarà l’adaptació de les 
webs a “responsive”. Les tasques a desenvolupar són les següents:  

 
- Estudi de les dues webs i plantejament inicial.  
- Disseny de les dues interfícies:  

· Adaptació per a “smartphones” (posició horitzontal i vertical)  
· Adaptació per a tablets (posició horitzontal i vertical)  
· Adaptació per a “Desktops”  

 
L’adaptació “responsive” ha d’incloure el desenvolupament de tres dissenys diferents 
per a tres suports diferents:versió “desktop”, mòbils i tablets- i la seva corresponent 
programació en Html i adaptació en Drupal. 
 

 
b) Servei de programació web . Aquesta activitat inclou:  
 

� Actualització dels continguts (textos, imatges i vídeos) a petició del client. 
� Manteniment evolutiu del web. Programació de noves seccions o adaptació a les 

noves necessitats dels continguts ja existents. 
� Programació en Html, CSS i Javascript. 
� Revisió periòdica del bon funcionament de les webs i actualitzacions del gestor 

(control del temps de descàrrega, excés de tràfic...)  
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� Detecció i bloqueig de possibles atacs de seguretat.  
� Actualitzacions d’enllaços o possibles errors en enllaços a webs externes 

(Facebook o Twitter, entre d’altres).  
� Test per a la supervisió de la correcta visualització en tots els dispositius i 

plataformes.  
� Detecció i bloqueig de possibles atacs de seguretat. 
 

 
 

c) Altres aspectes del servei . Aquesta activitat inclou: 
 

� Supervisió , manteniment i proposta de millores del bon funcionament de hosting i 
altres eines externes que garanteixin el rendiment del web. 

� Revisar i millorar el SEO de la web. 
� Facilitar la indexació de continguts (també per versions “responsive”) 
� Crear “landing pages” per promoure determinats continguts. 

 
 

d) Suport tècnic .  
 

L’empresa adjudicatària es compromet a complir les següents condicions per tal de garantir la 
correcta cobertura dels serveis, segons les directrius marcades per aquest Plec: 
  

� L’adjudicatari assistirà sense cost addicional a totes aquelles reunions i jornades 
informatives que la direcció de la institució convoqui per fomentar la comunicació i 
la formació, si s’escau. 

� L’adjudicatari haurà de realitzar còpies de seguretat de les dades i aplicacions 
gestionades i mantingudes dins d’aquest projecte, amb una còpia completa 
mensual. 

� Com a complement dels treballs, l’adjudicatari elaborarà la documentació interna 
de gestió i seguiment del projecte durant el període de durada del contracte que 
permetrà el control de les tasques executades per part de la institució contractant, 
així com l’aportació de dades relatives a l’activitat, manteniment dels sistemes de 
gestió de qualitat i de seguretat de les dues webs. 

 
 
3.- Equip de treball.  
 
En la documentació tècnica, el licitador detallarà el perfil de l’equip tècnic responsable de 
realitzar les tasques objecte d’aquest contracte, però com a mínim haurà d’estar format per: 
 

� Un dissenyador gràfic, amb al menys tres anys d’experiència. 
� Un programador web, enginyer superior en informàtica amb com a mínim tres anys 

d’experiència en tasques de programació relacionades amb l’objecte del contracte. 
 
L'empresa adjudicatària haurà de designar un interlocutor estable amb qui es tractaran tots els 
temes operatius. Aquesta persona pot estar o no inclosa dins de les dues posicions 
esmentades anteriorment. 
 
4.- Manteniment i temps de resposta   
 
El manteniment s’ajustarà als requisits inicials del producte, incloent l’actualització de versions, 
inclús les degudes a les modificacions normatives. 
 
El contractista ha de garantir una ràpida resposta a qualsevol incidència. Al respecte ha de tenir 
un servei de: 
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� Suport telefònic en horari d’oficina. 
� Atenció telefònica d’incidències en hores laborals.  
� Reclamacions urgents . Aquelles que suposin una inactivitat o aturada del 

funcionament del sistema en el seu conjunt o en algun dels seus sistemes bàsics. El 
temps de resposta davant d’aquest tipus d’incidència no ha de ser superior a 24h., 
incloent en aquest període comunicació, diagnosi i resolució de la incidència. 

� Reclamacions per anomalies o errors.  Disfuncions que modifiquen o provoquin 
informació errònia o resultats erronis. Per aquests casos s’estableix un temps de 
resposta no superior a 24h. 

� Consultes o anomalies menors.  Consultes de característiques diverses que no 
afectin al correcte funcionament dels sistemes. En aquest cas s’estableix un termini de 
resposta no superior a 3 dies. 

 
5. - Periodicitat en el manteniment.   
 
El  temps mínim que el contractista haurà de dedicar a la realització de les tasques descrites en 
els apartats anteriors no ha de ser, en cap cas, inferior a 30 hores mensuals. 
 
6.-Pressupost de licitació.  
 
El pressupost màxim de contractació és de 23.400.€ sense IVA. Aquesta quantitat es deriva 
d’un servei de 360 hores/any, calculant el preu de l’hora a 65€ sense IVA. 
 
7. -Durada del contracte .  
 
Dos anys, renovable a dos anys més. 
 
8. - Proposta de millores 
 
L’adjudicatari podrà formular aquelles millores tècniques que tinguin relació amb l’objecte del 
contracte i que no suposin cap cost addicional per a la Fundació.  
 
 
 
 
 
 


