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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAURÀ DE REGIR EL CONTRACTE 

ADMINISTRATIU DE SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE LA MAQUETACIÓ I 

PROGRAMACIÓ DEL NOU WEB VILADECANS.CAT, MITJANÇANT PROCEDIMENT 

OBERT I TRAMITACIÓ URGENT. (Exp. ASG/Contractació/2016/05) 

 

 

1.- PUNT DE PARTIDA 

 
L’Ajuntament de Viladecans està desenvolupant un projecte per renovar el portal Viladecans.cat, 
reordenar la presència digital d’altres webs municipals i crear un nou model de gestió dels seus 
continguts. 
 
La nova estratègia preveu una important reducció del nostre actual univers online. De la vintena de 
webs que tenim actualment, passarem a tenir-ne 8, tot i que es mantindran la gran majoria dels 
continguts actualment dispersos. 
 
Això implica que la majoria de continguts que hi havia dispersos en aquestes webs passaran a 
integrar-se al nou Viladecans.cat. Les webs que s’integraran són: 
 
www.viladecans.cat/obres 
www.viladecans.cat/xie 
www.viladecans.cat/turisme 
www.viladecans.cat/vip 
www.viladecans.cat/parcdeldelta 
www.wiladecans.cat 
www.viladecansacull.cat 
www.podiumviladecans.cat 
www.ateneudelesarts.cat 
www.cancalderon.info 
olh.viurbana.cat 
guia.viladecans.cat 
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Aquest és el nou univers online que quedarà un cop acabat el projecte. 
 

 
 
 
El projecte de desenvolupament del nou Viladecans.cat ja ha definit com serà la nova arquitectura 
de continguts, el seu disseny i les plantilles web. Així mateix, s’ha elaborat un content plan amb 
una referència de tots els continguts de l’actual Viladecans.cat i de les webs que aquesta integrarà 
als quals se’ls ha associat una de les 21 plantilles web previstes. 
 
 

2. Desenvolupament de la maquetació i programació del nou web Viladecans.cat 

2.1- Objecte del contracte  
 
El punt de partida vindrà donat pels següents documents que es lliuraran a l’inici del Contracte: 

- Arquitectura de continguts. 
- Disseny conceptual. 
- Document funcional d’interaccions. 
- Disseny gràfic de les 21 plantilles previstes en el desenvolupament. 
- Guia d’estil gràfic responsive 

 
Considerant que el Disseny Gràfic, el Document Funcional d'Interaccions i la Guia d'Estil Gràfic 
Responsive del projecte que ha de ser desenvolupat té un contingut confidencial, als efectes de 
presentar les seves ofertes, les empreses licitadores hauran d’accedir a aquesta informació 
confidencial en les dependències municipals. No es podran obtenir còpies de l’esmentada 
documentació i, amb l’accés a aquesta informació, l’empresa licitadora haurà d’adoptar un 
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compromís de confidencialitat, amb conseqüències econòmiques en cas d’incompliment del 
mateix. 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar un document en el que facin esment a haver 
considerat la informació confidencial anteriorment esmentada als efectes de presentar la seva 
oferta, quedant excloses aquelles ofertes que no s’ajustin al compliment d’aquest requisit i 
essent aquesta informació confidencial part integrant del contracte administratiu corresponent. 

 
A partir de l’arquitectura de continguts, el disseny conceptual, el disseny gràfic elaborat, el 
funcional d’interacció i la guia d’estil responsive, fer la maquetació de les plantilles en html5, amb 
els css corresponents i les interaccions descrites en el funcional d’interaccions. Un cop validada la 
maquetació amb les interaccions implementades a càrrec de l’equip que ha dissenyat el web, 
desenvolupar i programar el web utilitzant el gestor de continguts de Open Source DRUPAL, en la 
seva versió estable 7.3 i la Base de dades MySQL. També es preveu, fer un assessorament respecte 
a la configuració necessària del servidor i tot el que correspongui a la implementació de sistemes. 
 
Concretament: 
 

- Maquetació i desenvolupament de les 21 plantilles web previstes seguint el disseny gràfic i 
conceptual. S’haurà de fer complint estrictament amb totes i cadascunes de les interaccions 
indicades al document funcional i les indicacions de la guia d’estil responsive lliurada a 
l’inici del projecte. La maquetació haurà de ser adequada per ser desenvolupada en 
DRUPAL, en la seva versió estable 7.3 i la Base de dades MySQL. Aquelles característiques 
que no siguin pròpies de DRUPAL també hauran de ser desenvolupades Ad Hoc. Aquesta 
maquetació serà supervisada i validada per l’empresa responsable de l’elaboració del 
disseny gràfic. No es donarà per acabada fins que no tingui el vist i plau corresponent. 
 

- Instal·lació del gestor de continguts DRUPAL, versió 7.3 estable, sobre LINUX, en un entorn 
virtual VMWare, en el CPD de l’Ajuntament de Viladecans (carrer de les sitges, 6 de 
Viladecans). Configuració de tres servidors virtualitzats, un de desenvolupament, un de pre-
producció i un tercer de producció. Aquestes instal·lacions seran testejades i validades per 
al seu perfecte funcionament i s’hauran de realitzar a les dependències de l’Ajuntament, 
dins el departament de Sistemes d’Informació, de manera conjunta, per fer un traspàs de 
coneixements en la instal·lació, configuració i personalització dels servidors Linux, Drupal i 
connectivitat a la bases de dades centralitzada MySql de que es disposa. Si cal, l’adjudicatari 
podrà proposar i crear un nou servidor MySql per a centralitzar tots els servidors. 
 

- En els tres entorns definits, s’haurà d’implementar un SCP (Sistema de Configuració del 
Programari), es a dir, un sistema que permeti el seguiment, control de canvis i versions en 
el programari, de manera que si un desplegament o versió conté errors, el SCP pugui 
determinar que s’ha canviat i qui el va canviar. D’aquesta manera, com es disposarà d’un 
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equip de desenvolupadors, per la magnitud del projecte, es podrà tenir un major control 
dels canvis i versions. 
 

- A l’oferta s’haurà d’especificar l’arquitectura del sistema (servidors i BBDD)  i del SCP que es 
pensa desenvolupar durant el projecte. 

 
- El nou portal www.viladecans.cat haurà de contemplar la possibilitat de ser multilingüe, tot 

i que actualment caldrà desenvolupar-lo per als idiomes català i castellà. Per tant, el web 
s’ha de desenvolupar en els dos idiomes i permetre l’actualització a través del CMS Drupal i 
amb un workflow (administrador, revisor, editor,...) definit per ambdues parts (empresa i 
Ajuntament). Especialment important serà:  
 

o El back-end ha d’estar en català. 
o El back-end ha de tenir una eina de recerca de continguts que faciliti la seva 

identificació el més completa possible. 
o El Manual d’ús del web i del back-end en especial ha de ser un element que es vagi 

construint paral·lelament al web de manera que serveixi en cada fase i en cada 
moment per fer la feina corresponent de manipulació del web i d’introducció de 
continguts donant indicacions concretes i clares. 

o L’empresa adjudicatària haurà de configurar, conjuntament amb l’Ajuntament, el 
sistema intern d’organització de continguts i la seva interrelació al back-end, així 
com els camps de les plantilles no inclosos al document funcional necessaris per a la 
correcta implementació de les interaccions previstes. 

 
- El desenvolupament haurà de respectar els conceptes següents: 

o Interoperabilitat de dispositius (responsive)  i de navegadors: compatible amb 
qualsevol dispositiu (dekstop, netbook, tablet o smartphone) amb qualsevol Sistema 
Operatiu (IOS, Android, Windows,...) i des de qualsevol navegador (Safari, Firefox, 
Crhome, Explorer a partir de la versió 9,...). 

o Interoperabilitat d’aplicacions: Ha de permetre de manera fàcil, la integració amb 
altres aplicacions estàndards del mercat: Youtube, VIMEO, ISSU, SladeShare, Flickr, 
Instagram, Xarxes Socials en general, Eines de google,... 

o Interoperable amb les diferents plataformes que l’administració municipal ja té (GIS, 
plataforma de gestió d’imatges i arxius -Arxiu Municipal-,...)i que es descriuen en 
annex. 

o Escalable: El web ha d’estar programat de manera que pugui anar creixent de 
manera autònoma amb noves seccions i/o apartats amb la possibilitat de definir 
noves plantilles si fos necessari. Especialment significatiu ha de ser la possibilitat 
d’implementar microsites per fer front a necessitats de Campanyes de Comunicació 
que es puguin endegar des de la Direcció de Comunicació Corporativa. 
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- Una documentació tècnica de com ha estat programat el web que defineixi clarament quins 
criteris s’han tingut en compte a l’hora de fer el desenvolupament i permetin continuar 
amb futures extensions del web. 

- Documentació de com desplegar un nou microsite basat en les plantilles de la Web 
Municipal. 

- Els mapes i cartografia de la pagina web es vincularan al nostre SIG municipal actualment 
amb tecnologia ESRI. 

- Tractament de la SEO i de la relació amb les Xarxes Socials de manera adequada i d’acord 
amb el Pla Municipal de Comunicació Digital que s’estableixi. 
 
 

 2.2. Equip Tècnic 

 

És condició indispensable la constitució d’un equip mixt de treball Empresa-Ajuntament de 

Viladecans. L’equip que l’empresa posi a disposició del projecte haurà de ser, en cada  moment,  

l’adequat per a dur a terme el desenvolupament de manera adequada. Com a mínim haurà de 

constar d’un/a cap de projecte i un/a programador/a sènior  especialistes en desenvolupament 

en DRUPAL. 

 

L’equip mixt de desenvolupament tindrà la seu a Viladecans, a les instal·lacions de la Fundació 

Ciutat de Viladecans on s’habilitarà un espai per treballar. 

L’equip del Ajuntament està format per dos programadors juniors i esperem al menys un 

programador mes per part de la empresa adjudicatària que farà la seva jornada laboral 

majoritàriament en la fundació de Viladecans . 

 

Es pot valorar abans de començar el projecte el grau de coneixement del equip intern. 

 

2.3. Documentació a presentar 
 
 
Proposta de projecte que respongui a l’objecte del contracte i que també inclogui:  
 

• Proposta d’organització de treball amb l’equip mixt constituït. 

• Equip dedicat al projecte (nombre, dedicació al projecte i perfils professionals) 

• Calendari de treball amb especial indicació de les reunions de seguiment a fer per l’Equip 
responsable del projecte a nivell municipal constituït per representants del Departament de 
Comunicació, Sistemes d’Informació i Fundació Ciutat de Viladecans. 

• Referències d’altres projectes de desenvolupament en DRUPAL 
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• Pressupost 

• Especificar l’arquitectura del sistema (servidors i BBDD)  i del SCP que es pensa 
desenvolupar durant el projecte. 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

El termini d’execució és el següent:  

 

Desenvolupament de la maquetació i programació del nou web Viladecans.cat: 9 mesos des de 

l’adjudicació del contracte. 

 
4.- INFORMACIONS ADDICIONALS 

 

Amb l’objectiu d’informar el més adequadament possible i de resoldre tots aquells dubtes que es 

puguin presentar a l’hora de valorar exactament l’objecte d’aquest contracte, es preveu la 

convocatòria d’una “Reunió Informativa” oberta a totes les empreses que tinguin interès en 

presentar-se a la present licitació a realitzar en els primers dies del període de la convocatòria. 

 

El lloc, data i hora d’aquesta reunió serà el 15/02/2016 a les 12.00 h. a la sala de plens de 

l’Ajuntament (c/ Major, núm.  41).   

 

 
Viladecans, gener de 2016 

  

 

 

 

    

Mercedes Morales Moreno 

Cap del departament de Sistemes d’Informació i Comunicacions  

Àrea de Serveis Generals 

 

 

 

 


