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PLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A LA CREACIÓPLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A LA CREACIÓPLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A LA CREACIÓPLEC DE CLÀUSULES CONTRACTUALS PER A LA CREACIÓ,,,,    DISSENYDISSENYDISSENYDISSENY, DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT I I I I 
IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ DELDELDELDEL    WEB I L’APLICACIÓ HWEB I L’APLICACIÓ HWEB I L’APLICACIÓ HWEB I L’APLICACIÓ HbbbbbbbbTVTVTVTV    DE BDE BDE BDE BTVTVTVTV 

    

PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.PRIMERA.----    RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTERÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTERÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTERÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

La Societat Privada Municipal Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. (ICB), és l’entitat 
gestora dels serveis públics de televisió per ones terrestres i ràdio locals i els seus serveis 
electrònics associats. 

ICB, de conformitat amb l’article 3.3 apartat b) del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) és 
considerada com un poder adjudicador. 

De conformitat amb l’article 20 de la LCSP, aquest contracte de prestació de serveis serà un 
contracte privat, atès que es tracta d’un contracte celebrat per una entitat del sector públic 
que no reuneixen la condició d’Administració Pública.  

Els contractes privats que realitza l’entitat es regeixen, tenint en consideració la normativa 
comunitària i la LCSP, per les Instruccions Internes de Contractació d’ICB en allò que es 
refereix a la preparació i adjudicació dels contractes (disponibles al perfil del contractant), 
aplicant-se supletòriament les restants normes de dret privat. Quant als seus efectes i 
extinció aquests contractes es regeixen exclusivament pel dret privat. 

D’acord amb el que disposa l’article 13.6 de les Instruccions Internes de Contractació (IIC), les 
clàusules del Plec de Clàusules contractuals es consideren sempre, i en tot cas, part integrant 
del contracte i la presentació de l’oferta suposa la seva acceptació incondicionada. 

SEGONA.SEGONA.SEGONA.SEGONA.----    OBJECTE DEL CONTRACTEOBJECTE DEL CONTRACTEOBJECTE DEL CONTRACTEOBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte és la creació, disseny, desenvolupament i implementació del web i 
l’aplicació HbbTV de BTV. 

La descripció de les característiques tècniques de la prestació de serveis objecte d’aquest 
contracte es defineixen en el plec de prescripcions tècniques d’aquesta licitació (Annex 1Annex 1Annex 1Annex 1). 

TERCERA.TERCERA.TERCERA.TERCERA.----    PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓPROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓPROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓPROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

El procediment d’adjudicació d’aquest contracte serà obert i de tramitació ordinària. 

QUARTA.QUARTA.QUARTA.QUARTA.----    VALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓVALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓVALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓVALOR ESTIMAT I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 

L'import màxim del pressupost de licitació és de NORANTA MIL EUROS (90.000€) IVA exclòs, 
equivalent el valor estimat del contracte. 
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CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.CINQUENA.----    DURADA DEL DURADA DEL DURADA DEL DURADA DEL CONTRACTECONTRACTECONTRACTECONTRACTE 

La vigència del present contracte serà des de la data de la seva formalització i fins el dia 15 de 
setembre de 2016 en la primera fase i fins el dia 20 d’octubre en la segona fase, segons el 
calendari establert en el punt 8 del plec de prescripcions tècniques.  

SISENA.SISENA.SISENA.SISENA.----    CAPACITAT PER CONTRACTARCAPACITAT PER CONTRACTARCAPACITAT PER CONTRACTARCAPACITAT PER CONTRACTAR 

Podran contractar les persones naturals o jurídiques, amb condició d’empresari, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incloses en cap de les 
circumstàncies descrites en l’article 60 de la LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica en els termes exigits a la clàusula vuitena. 

Els concurrents hauran d’estar habilitats professionalment per a la realització de l’activitat 
que constitueix l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals. 

ICB podrà contractar amb Unions d'Empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, 
sense que sigui necessària la formalització d'aquestes en escriptura pública fins que s'hagi 
efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament 
davant ICB i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders 
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a la 
seva extinció, sens perjudici de l'existència de poders mancomunats que puguin atorgar les 
empreses per a cobraments i pagaments de quantia significativa. 

La durada de les Unions Temporals d’Empresaris haurà de ser coincident amb la del contracte 
fins a la seva extinció.   

SETENA.SETENA.SETENA.SETENA.----    ACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRARACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRARACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRARACREDITACIÓ DE LA CAPACITAT D'OBRAR 

Els licitadors acreditaran la seva capacitat d'obrar de la següent manera: 

1. Mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional on 
constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrits en el Registre 
Públic que correspongui. 

2. Document acreditatiu del poder de representació mitjançant escriptura pública quan es 
comparegui o signi en nom d’altre, així com també mitjançant el Document Nacional 
d’Identitat de qui signa l’oferta. 

3. Els empresaris no espanyols nacionals d'Estats membres de la Unió Europea l’acreditaran 
mitjançant la inscripció en les llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar 
establertes pels Estats membres o presentació dels certificats comunitaris de classificació. 
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4. La resta d'empresaris estrangers acreditaran la seva capacitat d'obrar amb un informe de 
la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent. 

VUITENA.VUITENA.VUITENA.VUITENA.----    ACREDITACIÓ DE LA ACREDITACIÓ DE LA ACREDITACIÓ DE LA ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIASOLVÈNCIASOLVÈNCIASOLVÈNCIA 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

Els licitadors o candidats han d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional mínima següents: 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

- El volum anual de negoci dels licitadors o candidats ha de ser de mínim 1,5 vegades el 
valor estimat del contracte (VEC), aquest volum es refereix a l’any de més volum de 
negoci dels tres últims acabats.  

SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL 

- Els licitadors o candidats han de tenir una experiència professional en la realització de 
treballs del mateix tipus o naturalesa que aquest contracte de com a mínim cinc anys i 
l’import acumulat de l’any de més execució sigui igual o superior al 70% del valor 
estimat del contracte (VEC).  

Aquesta solvència s’entendrà acreditada pel fet d’estar en possessió de la classificació en els 
grups, subgrups i categories que s’indiquen a continuació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

V 5 1 

 

NOVENA.NOVENA.NOVENA.NOVENA.----    PRESENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONSPROPOSICIONSPROPOSICIONSPROPOSICIONS    

La documentació per a la licitació s’ha de presentar en tres sobres tancats identificats en 
l’exterior i signats pel licitador o la persona que el representi, amb el nom i cognoms o raó 
social de l’empresa a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. spm, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. spm, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. spm, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A. spm, Plaça Tísner, 
número 1 Barcelona 08018, abans de les 13:00 hores del dia 11 d’abril de 2016, indicant: 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 1EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 1EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 1EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚM 166660000008008008008 

CONTRACTACIÓ PER A LACONTRACTACIÓ PER A LACONTRACTACIÓ PER A LACONTRACTACIÓ PER A LA    CREACIÓCREACIÓCREACIÓCREACIÓ,,,,        DISSENYDISSENYDISSENYDISSENY, DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT I I I I IMPLEMENIMPLEMENIMPLEMENIMPLEMENTACIÓTACIÓTACIÓTACIÓ    DEL DEL DEL DEL     
WEBWEBWEBWEB    I L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HbbbbbbbbTV TV TV TV DE BDE BDE BDE BTVTVTVTV 

DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓDEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓDEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓDEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ 
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• L’horari per a la presentació d’ofertes és de dilluns a divendres, excepte festius, de 10:00 a 
13:00 hores. 

• El mateix licitador no podrà presentar més d’una proposta i tampoc podrà fer-ho en unió 
temporal amb un altre empresari si ja ho ha fet individualment. 

• Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

• La presentació de la documentació per a la licitació comporta l’acceptació incondicional de 
les clàusules d’aquest plec per part dels licitadors. 

El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 1 haurà d'incloure la següent documentació: 

1.1.1.1.----    Documentació generalDocumentació generalDocumentació generalDocumentació general 

a) Acreditació de la capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica del licitador. 

b) Acreditació de la solvència econòmica i financera. 

c) Acreditació de la solvència tècnica i professional. 

Els documents es podran aportar mitjançant l’original o bé per fotocòpia. En cas de presentar 
la documentació mitjançant fotocòpia, ICB es reserva el dret de sol·licitar l’original o una 
còpia autèntica d’aquesta documentació en qualsevol moment del procés d’adjudicació. 

d) Declaració responsable de no incórrer en prohibició de contractar conforme al que 
estableix l’article 60 de la LCSP (segons el model de l’Annex 2l’Annex 2l’Annex 2l’Annex 2) i especialment de trobar-se al 
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

e) En el cas que diversos licitadors presentin oferta conjunta de licitació, cadascun presentarà 
justificació de la seva personalitat, capacitat i representació. Els licitadors, tant persones 
físiques com jurídiques, que presentin oferta conjunta de licitació hauran d’aportar una 
declaració responsable del compromís de constituir-se en Unió Temporal d’Empreses, en cas 
de resultar adjudicataris del contracte. La durada de les Unions Temporals serà coincident 
amb la del contracte fins a la seva extinció. 

f) Els licitadors estrangers hauran d'aportar, a més, una declaració, en original, de submissió 
als Jutjats i Tribunals espanyols per a totes les incidències que poguessin sorgir del contracte, 
amb renúncia expressa al seu propi fur. 

g) Document, signat pel legal representant, de designació i acceptació de la utilització de 
l’adreça de correu electrònic per a totes les notificacions i comunicacions derivades de 
l’expedient de contractació. 
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h) Declaració, en el seu cas, indicant quina informació de la seva proposició té caràcter 
confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. ICB 
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. 

2.2.2.2.----    El sobre 2A haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 2A haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 2A haurà d'incloure la següent documentació:El sobre 2A haurà d'incloure la següent documentació: 

Aquest sobre contindrà tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la 
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor, assenyalats a 
l’apartat 2 de la clàusula desena “Criteris de valoració de les ofertes” d’aquest plec, que 
s’hauran de presentar en paper i digitalment.  

La memòria del projecte a lliurar ha d’incloure com a mínim: 

• Proposta d’arquitectura de continguts i funcionalitat 

• Descripció del CMS i del gestor de layouts escollits i justificació 

• Propostes participació i integració dels elements de compartició social Media 

• Definició de l’experiència d’usuari 

• Definició del tractament d’usabilitat i demostració pràctica de comportament 

• Definició del tractament responsive i demostració pràctica de comportament 

• Proposta gràfica. Wireframes, dissenys finals i versió reponsive per a: 

o  Portada 

o Pàgina interior ítem notícia 

o Pàgina interior ítem programa 

o Interior BTV a la carta 

o Pàgina de programació/graella 

• Analítica digital i SEO. Exemple pràctic de sistema d’etiquetatge i mòduls continguts 
relacionats: a partir de quins criteris es generen i com es visualitzen 

• Pla del procés de migració i calendari 

• Previsió Calendari del servei. Cal detallar les dates dels entregables i què s’entregarà 
en cada demostració parcial. 

• Proposta de millores de l’encàrrec 

• Equip dedicat al projecte: perfils professionals de l’empresa 



          

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.  

Societat Privada Societat Privada Societat Privada Societat Privada MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal 

 

 
Plaça Tísner, 1 - 08018 BARCELONA - Tel. 935 064 200 - Fax 935 064 201 -   ICB, SA spm. 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5.486, Llibre 4.788, Foli 17, Full 62.254, Data 23-12-83 
C.I.F. A 08862997 

 

• Referències de clients i/o projectes d’èxit de l’empresa 

3.3.3.3.----    El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació:El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació:El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació:El sobre 2B haurà d’incloure la següent documentació: 

Aquest sobre contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el representi. 
En l’import s'entendran compresos a tots els efectes els impostos i despeses de qualsevol 
índole que gravin l'execució del servei, llevat de l’IVA que es desglossarà a part.  

No s'acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin de 
conèixer clarament el que es considera fonamental per a valorar-les. 

Cada licitador només podrà presentar una única proposició. 

DESENA.DESENA.DESENA.DESENA.----    CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTESCRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTESCRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTESCRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

1. Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran 
de base per l’adjudicació del contracte són els següents:  

       a) Per l’oferta econòmica .......................................................................................... 34343434    puntspuntspuntspunts 

Puntuació d’acord amb  la següent fórmula: 

       (A-Nn) 
Punts   =      ----------------- x P 

        (A-B) 

A= pressupost base de licitació 

B= oferta econòmica més baixa en relació al pressupost base de licitació 

Nn = oferta econòmica concreta de cada licitador 

P = puntuació màxima (34 punts) 

b) Millores Accessibilitat al nivell AAA (punt 3.5 de l’Annex I) .................................. 3 punts3 punts3 punts3 punts    

c) Millora de la garantia (0,5 punts per cada mes addicional) ........................ Fins a 3 puntsFins a 3 puntsFins a 3 puntsFins a 3 punts 

2. Els criteris vinculats a aquest contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de 
base per a la seva adjudicació són els següents:   

a) Elecció i justificació del Gestor de continguts (CMS) i del gestor de layouts (punt 3.1 de 
l’Annex I) .......................................................................................................... Fins a Fins a Fins a Fins a 11110000    puntspuntspuntspunts  

b) Usos socials i Participació (punt 3.2 de l’Annex I) ........................................ Fins a Fins a Fins a Fins a 8888    puntspuntspuntspunts    

c) Disseny i Usabilitat (punt 3.3 de l’Annex I) .................................................. Fins a Fins a Fins a Fins a 12121212    puntspuntspuntspunts    
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d) Proposta de gestió, visualització i disseny de contingut relacionat. Mòduls.  (punt 3.4 de 
l’Annex I) ...........................................................................................................  Fins a 8 puntsFins a 8 puntsFins a 8 puntsFins a 8 punts    

e) Proposta de posicions i gestió de publicitat (punt 3.6 de l’Annex I) ............ Fins a Fins a Fins a Fins a 4444    puntspuntspuntspunts 

f) Migració de continguts (punt 3.7 de l’Annex I) .............................................  Fins a Fins a Fins a Fins a 3333    puntspuntspuntspunts    

g) Propostes arquitectura de la informació (punt 4 de l’Annex I) .................... Fins a 5 punts Fins a 5 punts Fins a 5 punts Fins a 5 punts     

h) Propostes arquitectura web (punt 5 de l’Annex I) ...................................... Fins a Fins a Fins a Fins a 10101010    puntspuntspuntspunts    

La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables mitjançant judicis de valor s’ha 
d’incloure necessària i únicament al Sobre núm. 2A. 

3. Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats: 

- una baixa superior al 10 % respecte el promig de les ofertes acceptades a la licitació. 

ONZENA.ONZENA.ONZENA.ONZENA.----    MESA DE CONTRACTACIÓMESA DE CONTRACTACIÓMESA DE CONTRACTACIÓMESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de contractació estarà integrada pels membres que figuren en l’Annex 3.l’Annex 3.l’Annex 3.l’Annex 3. 

La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general del sobre 1, 
presentada en el termini establert i en la forma escaient, i exclourà en el propi acte aquelles 
empreses licitadores que no compleixin els requisits de capacitat i solvència exigits en aquest 
plec. 

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la 
pròpia Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils. 

Posteriorment, en un termini no superior a set dies naturals a comptar des de l’obertura de la 
documentació administrativa, la Mesa de contractació procedirà, en sessió pública, a 
l’obertura del sobre núm. 2A, excepte el de les proposicions rebutjades, i el remetrà al tècnic 
corresponent per l’avaluació prèvia dels criteris que no són quantificables mitjançant la mera 
aplicació de fórmules. Un cop rebut aquest informe, la Mesa de contractació donarà a 
conèixer, en sessió pública el resultat de la valoració assignada als criteris de judici de valor i 
procedirà a l’obertura del sobre núm. 2B. A continuació, efectuarà la valoració dels criteris 
automàtics elevant a l'òrgan de contractació la proposta de classificació, per ordre decreixent, 
de les proposicions presentades i acceptades, i d'adjudicació a favor del licitador que hagi 
presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, o declarar deserta la contractació.  
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DOTZENA.DOTZENA.DOTZENA.DOTZENA.----    DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEDOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEDOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEDOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Prèviament a l’adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 
econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del 
següent al de la recepció del requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
qualsevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l'efectiva 
disposició dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte, així com constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent. Els corresponents 
certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 

TRETZENA.TRETZENA.TRETZENA.TRETZENA.----    ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTEADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

L’òrgan de contractació, prèvia valoració de la Mesa de Contractació, adjudicarà el contracte 
en el termini màxim de 5 dies hàbils següents al de la recepció de l’esmentada documentació. 
Si el licitador no presenta la documentació requerida dins del termini assenyalat s’entendrà 
que retira la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació al següent licitador 
segons l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Durant aquest període, ICB, 
podrà demanar de les empreses concurrents les informacions complementàries i aclariments 
que consideri convenients.  

CATORZENA.CATORZENA.CATORZENA.CATORZENA.----    FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTEFORMALITZACIÓ DEL CONTRACTEFORMALITZACIÓ DEL CONTRACTEFORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicació del contracte es formalitzarà mitjançat document privat en el termini màxim de 
15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació. En el supòsit que 
l’adjudicatari no atengui el requeriment de la societat, no compleixi els requisits per a la 
celebració del contracte o impedeixi que es formalitzi en el termini assenyalat, s’estarà a allò 
disposat a l’article 42.2 IIC. 

QUINZENA.QUINZENA.QUINZENA.QUINZENA.----    INICI I LLOC D’ENTREGA DE LES PRESTACIONSINICI I LLOC D’ENTREGA DE LES PRESTACIONSINICI I LLOC D’ENTREGA DE LES PRESTACIONSINICI I LLOC D’ENTREGA DE LES PRESTACIONS 

L'execució del contracte s'iniciarà el dia de la seva formalització o, altrament, el que 
s’especifiqui en el propi document contractual. 

SETZENA.SETZENA.SETZENA.SETZENA.----    ABONAMENTS AL CONTRACTISTAABONAMENTS AL CONTRACTISTAABONAMENTS AL CONTRACTISTAABONAMENTS AL CONTRACTISTA 

L’adjudicatari emetrà la factura del 70% del preu total dels serveis un cop hagi estat lliurada 
la primera fase del projecte, i el 30% restant un cop hagi dut a terme la segona fase del 
projecte; ICB les pagarà per transferència bancària el dia 28 dels 30 dies següents al de la 
data de la seva emissió. Cas que el dia 28 sigui festiu, es liquidarà el següent dia hàbil. 
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DISSETENA.DISSETENA.DISSETENA.DISSETENA.----    REVISIÓ DE PREUSREVISIÓ DE PREUSREVISIÓ DE PREUSREVISIÓ DE PREUS 

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques del present contracte.  

DIVUITENA.DIVUITENA.DIVUITENA.DIVUITENA.----    GAGAGAGARANTIES DEFINITIVA I CORANTIES DEFINITIVA I CORANTIES DEFINITIVA I CORANTIES DEFINITIVA I COMPLEMENTÀMPLEMENTÀMPLEMENTÀMPLEMENTÀRIARIARIARIA 

a) Garantia definitiva: El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte està obligat a 
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs, dins el termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment. 

b) Garantia complementària: En el present contracte no s’exigeix aquest tipus de garantia. 

c)La garantia haurà de fer-se efectiva a ICB, en metàl·lic, mitjançant aval bancari (segons el 
model de l’Annex 4l’Annex 4l’Annex 4l’Annex 4) o mitjançant retenció de preu. 

DINOVENA.DINOVENA.DINOVENA.DINOVENA.----    RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTARESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTARESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTARESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista serà responsable de la qualitat de la prestació del servei, com també de les 
conseqüències que es dedueixin per ICB o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

El contractista executarà el contracte al seu risc i ventura i estarà obligat a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre d’ICB. 

Altres obligacions: 

a) El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 

b) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

c) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de 
desenvolupament, amb relació a les dades personals a les que tingui accés durant la vigència 
d’aquest contracte. 

La documentació i informació que es desprengui o a la que es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions d’aquest contracte i dels contractes que se’n derivin i que 
correspon a ICB com a responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no 
podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n 
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podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit 
de l’execució directa del contracte. 

VINTENA.VINTENA.VINTENA.VINTENA.----    MODIFICACIÓ DEL CONTRMODIFICACIÓ DEL CONTRMODIFICACIÓ DEL CONTRMODIFICACIÓ DEL CONTRACTEACTEACTEACTE 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir en el contracte les 
modificacions necessàries per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes en els 
casos i amb els límits establers a l’article 107 de la LCSP. L’exercici d’aquesta facultat 
requerirà que no s’afectin les condicions essencials del contracte, justificar la seva necessitat 
en l’expedient, l’audiència al contractista i la seva formalització en el corresponent document 
contractual. 

En el supòsit d’increments o decrements dels serveis contractats per raó de l’augment o la 
disminució, aquests no podran superar el 10% del total del preu del contracte. 

VINTVINTVINTVINT----IIII----UNENA.UNENA.UNENA.UNENA.----    SUBCONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTESUBCONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTESUBCONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTESUBCONTRACTACIÓ O CESSIÓ DEL CONTRACTE 

No es permet la subcontractació o la cessió del contracte adjudicat a no ser que hi hagi una 
autorització expressa i per escrit d’ICB. 

En el cas que s’aprovi la subcontractació, l’adjudicatari continuarà assumint la total 
responsabilitat del contracte front a ICB. 

En el cas que s’aprovi la cessió, el cessionari haurà de tenir capacitat per contractar amb el 
sector públic, reunir els requisits de solvència exigits al cedent, i no estar incurs en cap 
prohibició per contractar. 

VINTVINTVINTVINT----IIII----DOSENA.DOSENA.DOSENA.DOSENA.----    DEMORA EN LDEMORA EN LDEMORA EN LDEMORA EN LAAAA    PRESTACIPRESTACIPRESTACIPRESTACIÓÓÓÓ        

1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva 
realització. 

2. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, ICB podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició 
de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte (IVA exclòs). 

3. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió 
dels informes pertinents. 

VINTVINTVINTVINT----IIII----TRESENATRESENATRESENATRESENA....----    RESOLUCIÓ DEL CONTRACTERESOLUCIÓ DEL CONTRACTERESOLUCIÓ DEL CONTRACTERESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà ser resolt per les causes procedents en dret i en especial es tindran en 
compte les causes compreses en l’article 223 i 308 de la LCSP. 
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VINTVINTVINTVINT----IIII----QUATRENAQUATRENAQUATRENAQUATRENA....----    PROPIETAT INTEL·LECTUALPROPIETAT INTEL·LECTUALPROPIETAT INTEL·LECTUALPROPIETAT INTEL·LECTUAL 

La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte pertany a 
Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. spm de forma exclusiva. Els productes i 
subproductes derivats no podran ser utilitzats sense el seu permís explícit. 

L’empresa licitant accepta expressament que els drets d’explotació de l’estudi derivat 
d’aquest plec correspon únicament i exclusivament a Informació i Comunicació de Barcelona, 
S.A. spm. Així doncs, el contractista cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets 
d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, 
reproducció, transformació o modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en 
exclusiva, d’acord amb la legislació sobre drets de propietat intel·lectual.  

VINTVINTVINTVINT----IIII----CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA....----    JURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENT 

Per a resoldre les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquesta contractació, les parts se sotmeten expressament, amb renúncia expressa 
dels seus propis furs cas de tenir-los, als Jutjats i Tribunals de l’ordre jurisdiccional civil de la 
ciutat de Barcelona.  

 

Barcelona, 18 de febrer del 2016 
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ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1ANNEX 1 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CREACIÓ,,,,    DISSENYDISSENYDISSENYDISSENY, DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT , DESENVOLUPAMENT I I I I 
IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ DEDEDEDEL L L L WEBWEBWEBWEB    I L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HbbbbbbbbTVTVTVTV    DE BDE BDE BDE BTVTVTVTV    

    

OOOOBJECTEBJECTEBJECTEBJECTE    

Aquest document té com objecte fixar les condicions tècniques que han de regir la 
contractació, per part d’ICB, per a la creació, disseny, desenvolupament i implementació del  
web i l’aplicació HbbTV dels canals de comunicació que gestiona la societat.  

Aquest document té caràcter contractual i haurà de ser signat per l’adjudicatari en el moment 
de formalitzar-se el contracte. La presentació d’ofertes presumeix l’acceptació incondicionada 
i implícita per part dels licitadors de totes i cadascuna de les clàusules i condicions establertes 
en el Plec de clàusules contractuals, sense cap excepció. 

    

INTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓINTRODUCCIÓ 

ICB és l'empresa privada municipal que gestiona els serveis públics de televisió i ràdio de la 
ciutat de Barcelona, així com altres canals de comunicació que distribueixen els continguts 
generats per la societat. 

Sota la marca paraigües de BTV, els canals/pantalles/suports que es gestionen actualment a 
través d’ICB són: 

• Barcelona Televisió 
• Barcelona FM 
• Webs: BTV.cat, BTVNoticies.cat i Barcelonafm.cat 
• Canals de comunicació social 
• Aplicacions per a dispositius mòbils 
• Altres canals/suports existents com la TV Híbrida i l'Smart TV, o d'altres plataformes 

de futura creació  

A través d’aquests canals ICB ha de garantir el compliment dels principis i les missions de 
servei públic dirigides a la satisfacció de les necessitats democràtiques, socials, educatives i 
culturals dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona que s’estableixen en el reglament 
d’organització i funcionament del servei: 
http://www.btv.cat/info/quisom/informaciocorporativa/icb/ 
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Nou model BTV i nova estratègia de marcaNou model BTV i nova estratègia de marcaNou model BTV i nova estratègia de marcaNou model BTV i nova estratègia de marca 
BTV està en procés de transició del model lineal clàssic de televisió i ràdio a un model 
transmèdia en què els continguts passen a ser els protagonistes i s'adapten als diferents 
canals/pantalles/suports i als múltiples tipus de consum que es considerin estratègics en cada 
moment. 
BTV, com a marca paraigua, s'ha de veure com un creador de continguts, una part més de la 
xarxa/comunitat Barcelona, oberta a la participacióparticipacióparticipacióparticipació com a igual amb entitats, barris, 
associacions, ciutadans, institucions, universitats, etc.; i oberta també a la innovacióinnovacióinnovacióinnovació entesa en 
sentit ampli, no tan sols pel que fa a la incorporació de noves tecnologies, sinó també pel que 
fa a l'adopció de nous plantejaments que repensin la tecnologia, formats i dinàmiques 
existents. 
    
Valors i atributs de la marcaValors i atributs de la marcaValors i atributs de la marcaValors i atributs de la marca 
- Atreviment: Volem ser innovadors, creiem en l'assaig-error per funcionar i créixer. Serem 
atrevits a nivell formal, explicitar la diferenciació estètica i en alguns casos buscar la 
transgressió amb experiments de nous formats audiovisuals, nous models publicitaris, etc. 
Volem posicionar-nos com a 'provadors' d'experiments. 
- Transmèdia: una nova manera d'explicar històries serà l'ADN de la nova BTV, tant a nivell 
estètic com de continguts.  
- Participació: BTV serà una veu més en la gran àgora que forma Barcelona entesa com una 
plaça en la que tenen veu els ciutadans, les entitats, les institucions, les universitats, etc. 
Volem formar part d'aquesta conversa com un igual i potenciar la col·laboració de continguts. 
- La Barcelona glocal: locals però no localistes. Pensem en gran: Barcelona és una metròpolis 
mundial i la seva televisió ha de reflectir aquesta vessant i interessar un públic molt ampli i 
divers. 
 

TargetTargetTargetTarget 
Els mitjans lineals ens aporten una audiència-tipus d'edat superior als 50 anys. El nou model, 
estratègia de marca i identitat corporativa estan orientats a atreure un públic molt ampli, ja 
que els continguts s'adaptaran en discurs i estètica a les diferents pantalles i formes de 
consum dels diferents targets. No ens posem límits, pensem en gran. Creiem que la manera 
d'explicar històries del nou model de BTV interessarà tothom. Tant barcelonins i barcelonines 
com ciutadans de qualsevol altre lloc del món trobaran continguts que els interessaran en 
aquell suport que més consumeixin. Però sí que cerquem una estètica que ens diferenciï de la 
resta d'oferta de continguts televisius i audiovisuals. Barcelona és una ciutat dinàmica i 
creativa i el nostre look ha de ser coherent amb la voluntat d'atreviment i diferenciació 
anteriorment descrita. 
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1.1.1.1. FILOSOFIA DEL PROJECTFILOSOFIA DEL PROJECTFILOSOFIA DEL PROJECTFILOSOFIA DEL PROJECTE WEBE WEBE WEBE WEB    

Tal i com s’exposa en la introducció, caldrà tenir present que el nou web de BTV formarà part 
d’un conjunt de canvis estructurals, de producció i distribució de continguts. BTV generarà 
cada cop més continguts transmèdia i multiplataforma, el web ha de proposar una manera 
atractiva i senzilla de mostrar tots els elements que conformen l’univers d’un contingut 
determinat trencant les barreres clàssiques de categorització per mitjans. 

Actualment, BTV té dues marques web: Btv.cat i BtvNoticies.cat. El canvi de web significarà 
també la unificació d’aquestes dues marques en una de sola. Una sola marca, un únic portal 
web: 

- BTV ho és tot: les notícies i els programes, la ràdio, la TV i totes les seves presències 
digitals. BTV és el conjunt dels seus continguts, és a través del conjunt que es veu la seva 
vocació de servei públic i la seva oferta diferenciada de contingut, la seva singularitat i 
personalitat. 
- Optimització des del punt de vista de SEO. Una sola presència per beneficiar-se d’una 
arquitectura web que afavoreix la cerca i sobretot el còmput global d’enllaços externs i 
interns sobre una mateixa marca o URL mare. 
- I un manteniment més senzill i econòmic. 

 

L’estratègia de servei públic de BTV passa per poder posar a l’abast dels ciutadans els seus 
continguts a través de totes les finestres habituals i totes aquelles que sorgeixin en els 
pròxims anys. És per això que precisem un nou disseny que s’adapti a totes les pantalles 
actuals i futures. 
Un web senzill i usable tant per part dels nostres creadors de continguts com per als usuaris. 
Un dels principals valors de BTV és la informació, l’exigència de renovació constant de 
continguts de manera àgil i atractiva alhora és fonamental en aquest projecte. Les eines de 
participació seran fonamentals en aquesta nova etapa, volem convidar els ciutadans a 
participar d’un projecte de periodisme col·laboratiu. Les eines que facilitin el CGU (Contingut 
Generat per l’Usuari) seran bàsiques. 
 

• Un web al servei de la informació, és a dir, a la mida dels periodistes i dels ciutadans. 
• Un web participatiu, obert i social. 

 

Tots i cadascun dels continguts han de poder ser compartibles tant a les xarxes socials com a 
través del correu electrònic i els serveis de missatgeria privada (tipus Whatsapp). 
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El canvi de web ens ha de permetre millorar les audiències i tenir com a objectiu la retenció 
de l’atenció dels usuaris. El temps de permanència és més important que el nombre de visites.  

- El nou web ha de tenir com a principal objectiu millorar el temps de permanència a la 
pàgina, ha de facilitar la visibilitat de continguts relacionats a l’usuari, ha de suggerir i 
guiar a l’usuari a través del nostres continguts. Retenir l’atenció és vital per millorar 
audiències i posicionament, és a dir, la rellevància de la marca. Cada contingut ha de tenir 
múltiples rutes d’entrada. De la mateixa manera, cada cop que un usuari arribi al portal a 
través d’un ítem concret hem de poder crear un univers al voltant d’aquell contingut que li 
permeti quedar-se al web per consumir més continguts.  

 

BTV és un mitjà audiovisual, per tant la imatge tindrà sempre més importància que el text. 
Cada pàgina ha de permetre múltiples entrades de vídeo i ha de permetre la convivència en 
una sola pàgina de vídeos en directe i a la carta. 
BTV parteix d’un web existent del qual caldrà migrar-ne els continguts de la manera més àgil, 
automàtica i senzilla possible. També partim d’un sistema intern (veure informació 
addicional) de documentació i generació d’informació de programes, graelles, informes que 
caldrà tenir present. 
 

El web serà en català, encara que pugui incorporar puntualment continguts en d’altres 
idiomes, caldrà, doncs, que tots els elements proposats incorporin aquest idioma. 
 

Finalment, però molt important, BTV és local però no localista. Barcelona és una metròpoli 
mundial i la seva televisió reflecteix aquesta vessant i interessa un públic ampli i divers. 
Entenem la proximitat com un valor i és des de la proximitat que volem explicar la globalitat. 
És per això que els 10 districtes i els 73 bels 10 districtes i els 73 bels 10 districtes i els 73 bels 10 districtes i els 73 barris que conformen Barcelona han de tenir una arris que conformen Barcelona han de tenir una arris que conformen Barcelona han de tenir una arris que conformen Barcelona han de tenir una 
presència destacadapresència destacadapresència destacadapresència destacada a totes les finestres de BTV i també al web. 
 

2. ECOSISTEMA ACTUAL 2. ECOSISTEMA ACTUAL 2. ECOSISTEMA ACTUAL 2. ECOSISTEMA ACTUAL  
 

2. 1 Web2. 1 Web2. 1 Web2. 1 Web 
 

Barcelona Televisió compta amb un portal web que dóna accés a tots els continguts que es 
produeixen a la cadena. Està dividit en tres grans blocs: 
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• Btv.catBtv.catBtv.catBtv.cat (www.btv.cat/)  
Inclou el vídeo a la carta (VOD), la graella de programació, les fitxes de cada programa i 
l’emissió en directe en streaming. També incorpora la informació corporativa i de servei. 
 

• BtvnoticiesBtvnoticiesBtvnoticiesBtvnoticies (www.btv.cat/btvnoticies/)  
Inclou les notícies de Barcelona i els seus 10 districtes agrupades per categories temàtiques i 
geogràfiques. A les notícies hi té un pes important el vídeo com a format referent del mitjà 
mare. Des del setembre de 2009, el portal acumula prop de 70.000 entrades de notícies. 
 

• Barcelona FMBarcelona FMBarcelona FMBarcelona FM 
Emissió dels continguts de ràdio i repositori de clips. 
 

El web funciona amb dos CMS de Wordpress (un per btv.cat i l’altre per btv.cat/noticies). La 
portada de BTVnoticies es maqueta amb un plug-in drag&drop.  
 

El sistema s’haurà d’integrar amb el gestor de continguts de BTV (TVR Manager), per tal de 
recollir les metadades referents a: graelles de programació, escaletes diàries, continguts dels 
programes: convidats, presentadors…, data d’emissió. Aquesta integració es fa bàsicament a 
través d’arxius XML. 
 

La plataforma Flumotion proveeix els streamings d’àudio i de vídeo i el VOD de tot el web. 
BTV està en procés de renovació d’aquesta licitació per als streamings d’àudio i vídeo, així 
com per al servidor de vídeo on demand. Per tant el nou web haurà d’integrar els continguts 
de vídeo provinents de qualsevol CDN del mercat. 
 

Dades dels portals web (gener 2016) Dades dels portals web (gener 2016) Dades dels portals web (gener 2016) Dades dels portals web (gener 2016)  
El volum de sessions mensuals del passat mes de gener ha estat de 318.446 usuaris i 469.602 
sessions, sent les pàgines amb més visites el portal de BTV noticies, el portal principal de 
btv.cat, seguit de la pàgina de la programació, BTV en directe i BTV a la carta. 
    
Target webTarget webTarget webTarget web 
El públic que visita el web btv.cat es divideix en un 56,7% d’homes i 43,3% de dones, sent la 
franja d’edat majoritària dels 25 als 44 anys (50% del total). El 61,7% de les visites provenen 
de la ciutat de Barcelona. 
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Per dispositius, les visites a través del desktop van ser del 57,8%, seguit del 33,9% del 
dispositius mòbils i del 8,2% de les tauletes. 
 

Es pot veure informació més detallada en l’Annex A (mes gener 2016) 
 

2. 2. Social2. 2. Social2. 2. Social2. 2. Social 
 

Entorns fonamentals a l’ecosistema actual. No podrem entendre el conjunt de l’activitat de 
BTV sense les xarxes socials i el contingut que s’hi deriva. Els objectius de cada programa o 
departament de BTV amb presència a les plataformes socials són diferents i intrínsecs, no 
obstant això podem senyalar com a objectius principals la millora d’imatge marca i 
posicionament, ser els primers en informar en l’àmbit local, augmentar del consum dels 
continguts de BTV, promoure la participació i el foment d’una comunitat entregada i activar i 
anunciar les novetats de programació de la cadena.  
 

• Facebook Facebook Facebook Facebook     
Les pàgines de Facebook creixen en número de seguidors de manera orgànica, recolzades 
puntualment amb alguna campanya de pagament vinculada a la promoció d’algun programa 
especial o esdeveniment sota criteris estratègics. 
La comunitat de seguidors de totes les pàgines sota la marca BTV sumen més de 25.000 
seguidors.  
 

• Twitter Twitter Twitter Twitter     
Amb diversos comptes ja identificats com a casos d’èxit com ara @BTVmeteo o @BTVnoticies, 
els perfils sota el paraigües de BTV superen els 100.000 seguidors. 
 

• YoutubeYoutubeYoutubeYoutube    
BTV té presència en aquesta plataforma en 14 canals on es publiquen vídeos promocionals, 
clips de programes o entrevistes.  
 

• Instagram Instagram Instagram Instagram     
Tot i que en l’actualitat no s’hi està dedicat un esforç en aquesta xarxa, està previst 
reformular l’estratègia i presència de BTV que actualment disposa de 4 perfils. 
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• Spotify Spotify Spotify Spotify     
Els espais musicals de BTV també disposen de playlists en plataformes com ara Spotify, 
perquè els usuaris tinguin al seu abast la música dels programes. 
 

2.3. Newslet2.3. Newslet2.3. Newslet2.3. Newsletterterterter 
 

Des del departament de Comunicació, s’edita una newsletter mitjançant l’eina Mailchimp amb 
les novetats més destacades de BTV, les estrenes de programes (notes de premsa) amb un 
rati d’obertura del 30% i un CTR mig del 2%. 
Aquesta newsletter és, per una banda, una eina de comunicació externa per als diferents 
departaments de premsa institucionals així com mitjans de comunicació i per altra banda, un 
mode de comunicació intern per als treballadors de BTV. Per tant, s’envien impactes a 
diferents targets. 
La freqüència d’enviament no està estipulada, ja que està supeditada a les necessitats del 
departament i/o les novetats que es volen compartir als dos targets. 
 

2.4. Aplicacions mòbils2.4. Aplicacions mòbils2.4. Aplicacions mòbils2.4. Aplicacions mòbils 
 

BTV disposa de quatre aplicacions per dispositius mòbils i tauletes (iOS i Android): BTV a la 
carta i BTVnotícies. Aquestes quatre aplicacions seran reemplaçades en un curt període, ja 
que BTV treurà a concurs la licitació de les mateixes i en paral·lel al present concurs. 
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3. CRITERIS I REQUERIMENTS3. CRITERIS I REQUERIMENTS3. CRITERIS I REQUERIMENTS3. CRITERIS I REQUERIMENTS

La proposta ha de contemplar necessàriament els següents punts:
    
3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)
 

En el nou portal web tindran una importància cabdal els continguts informatius i, per tant, ha 
de poder ser gestionat per periodistes. Aquest és un punt bàsic de la licitació i caldrà justificar 
detalladament l’elecció del CMS, posar exemples reals d’aplic
comunicació i aportar-ne la informació bàsica per entendre’n el funcionament. L’equip 
multidisciplinar d’avaluació ha de poder entendre els avantatges i inconvenients respecte a 
d’altres productes del mercat.
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3. CRITERIS I REQUERIMENTS3. CRITERIS I REQUERIMENTS3. CRITERIS I REQUERIMENTS3. CRITERIS I REQUERIMENTS 

contemplar necessàriament els següents punts: 

3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)

En el nou portal web tindran una importància cabdal els continguts informatius i, per tant, ha 
de poder ser gestionat per periodistes. Aquest és un punt bàsic de la licitació i caldrà justificar 
detalladament l’elecció del CMS, posar exemples reals d’aplicació en d’altres mitjans de 

ne la informació bàsica per entendre’n el funcionament. L’equip 
multidisciplinar d’avaluació ha de poder entendre els avantatges i inconvenients respecte a 
d’altres productes del mercat. 
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3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS)3.1 Sistema de gestió de continguts adequat per l’ús periodístic del portal (CMS) 

En el nou portal web tindran una importància cabdal els continguts informatius i, per tant, ha 
de poder ser gestionat per periodistes. Aquest és un punt bàsic de la licitació i caldrà justificar 

ació en d’altres mitjans de 
ne la informació bàsica per entendre’n el funcionament. L’equip 

multidisciplinar d’avaluació ha de poder entendre els avantatges i inconvenients respecte a 
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El sistema de gestió de continguts escollit, per tant, haurà de: 
 

• Estar en actualització constant i que permeti a l’equip treballar amb la darrera versió 
disponible. Requerim, doncs, un gestor de continguts àgil i un gestor de layouts 
optimitzat per a l’ús periodístic. 

 

• Admetre múltiples fonts i formats de contingut via embed (google maps, widgets de 
xarxes socials, diferents formats de visualització de dades, etc). 

 

• Permetre utilitzar eines de ludificació de notícies. Cal integrar els elements de 
ludificació amb el registre d’usuaris per tal de poder generar continguts que fomentin 
la competència entre els usuaris o de l’usuari contra les seves pròpies competències. 

 

• Admetre  els diferents complements, mòduls i estils d’storytelling.         
 

• Permetre la geolocalització dels continguts. 
 

• Capacitat per generar mòduls fixes amb dades provinents de diverses fonts (El temps, 
El trànsit, índex de contaminació, etc) 

 

• Incorporar un sistema de pesos o similar que determini l’ordre de prelació del 
contingut quan l’usuari accedeixi a la versió responsive des d’un dispositiu mòbil o 
tauleta. 

 

• Permetre crear pàgines especials a subdirectoris de nova creació que pengin del 
directori mare, segons un criteri ordenat. Aquestes pàgines especials responen a un 
disseny atractiu, imatges de grans dimensions, múltiples entrades via codi embed i 
múltiples posicions de contingut relacionat. Exemple: btv.cat/mobile, 
btv.cat/santjordi. 

 

• Integrar-se amb el gestor de continguts de BTV (TVR Manager), per tal de recollir les 
metadades referents a: graelles de programació, escaletes diàries, continguts dels 
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programes: convidats, presentadors…, data d’emissió. Aquesta integració, bàsicament, 
es fa a través d’arxius XML. 
 

• Permetre el treball simultani d’un bon nombre d’estacions (editors, periodistes, 
productors, lingüistes, etc) sense que això provoqui interferències en el contingut. 

 

• Facilitar la feina del departament lingüístic amb, per exemple, un checkbox que 
indiqui si el contingut ha estat validat abans de la seva publicació.  

 

Finalment, l’empresa adjudicatària serà l’encarregada de fer la formació per al correcte ús i 
funcionament dels gestors de continguts i layouts. 
 
Pel que fa al CMS, es valorarà especialment la comparativa amb d’altres productes del mercat 
i la justificació de la tria en funció de les necessitats de BTV, així com la seva adequació a l’ús 
periodístic, és a dir, la seva facilitat d’ús tant en la redacció com en l’ordenació de la 
informació, la versatilitat i rapidesa a l’hora assumir i mostrar canvis, la capacitat per 
absorbir diferents càrregues de treball, d’integrar i mostrar continguts d’altres fonts 
mitjançant codis embed i de crear pàgines de contingut especial (exemples: especial 
eleccions, especial sobre pobresa energètica, etc). Pel que fa al gestor de layouts, ha de 
respondre al mateix criteri de facilitat d’ús periodístic, ha de ser ràpid i versàtil i ha de 
permetre donar sortida a totes les circumstàncies de presentació de la informació possibles. A 
major versatilitat i possibilitats, major puntuació.  
    

3.2. Requerime3.2. Requerime3.2. Requerime3.2. Requeriments usos socials i participatiusnts usos socials i participatiusnts usos socials i participatiusnts usos socials i participatius 

Aquest projecte web vol atorgar a l’usuari un nou protagonisme en l’àmbit social, participatiu 
i generador de contingut. La proposta, doncs, ha de recollir el següents apartats: 
 

• Usos i aplicacions de les xarxes socials Usos i aplicacions de les xarxes socials Usos i aplicacions de les xarxes socials Usos i aplicacions de les xarxes socials     
o Facilitat per compartir via xarxes, correu electrònic, missatgeria privada, codi embed, etc. tots 

els continguts del portal. L’eina escollida per fer aquesta funció ha de poder reportar 
estadístiques i se n’ha de poder extreure, de manera automàtica, la informació necessària per 
generar un mòdul del més compartit. 
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o Facilitat per incorporar al web continguts provinents de xarxes socials (widgets, embeds de 
post i tweets, etc.) 
 

o Preparar i incorporar al web els codis per compartir a les xarxes fragments de vídeo o altres 
continguts (SnappyTV, Twitter cards, etc). 
 

• Subscripcions RSS i Podcast Subscripcions RSS i Podcast Subscripcions RSS i Podcast Subscripcions RSS i Podcast         
o Possibilitat de generar podcasts de manera automatitzada tant per a continguts de ràdio com 

de televisió. 
 

o Possibilitat de subscripció via RSS o via correu electrònic a la informació d’un determinat 
barri, tema, autor, programa, etc. 
 

• Eines de participació i CGUEines de participació i CGUEines de participació i CGUEines de participació i CGU    
o Cal proposar, definir i implementar un sistema àgil de mòduls de participació dels usuaris    que 

permeti generar fàcilment: concursos, enquestes, trivials, pujada de continguts per part dels 
usuaris, galeries per mostrar aquests continguts i un sistema àgil i versàtil per moderar i 
utilitzar aquestes continguts en altres pantalles. 
 

o No està previst que hi hagi comentaris generats directament a la web, però sí la incorporació 
dels comentaris que hagin suscitat a les xarxes socials via widget o social wall una notícia, 
programa etc. 
 

o Disposar d’un social wall capaç d’incorporar contingut provinent de les xarxes (via hashtag o 
comptes seleccionats) i del nostre propi sistema de participació en una sola galeria.  
 

o S’haurà de proposar i implementar un sistema de registre multilogin en què l’usuari es pugui 
identificar utilitzant els seus comptes de Twitter, Facebook, Google+ i correu electrònic. 
Aquest sistema ha de ser compatible amb el de l’App de BTV. (Veure informació addicional). 
El registre d’usuaris ens ha de permetre identificar i reconèixer l’autoria de les participacions 
i dels continguts generats per l’usuari. Aquesta autoria ha de formar part de la informació de 
l’ítem de participació i s’ha de poder mostrar en les galeries de CGU. 
 

o El sistema de participació ha de permetre la moderació a priori i a posteriori. 
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Es valorarà la proposta global de mòduls de participació, la facilitat per crear-los, però també 
perquè els usuaris puguin pujar a la plataforma els seus continguts així com la proposta de 
galeries per mostrar els continguts generats per l’usuari. L’eina de moderació proposada 
també serà un factor important a puntuar. Es valorarà també la possibilitat de tenir múltiples 
campanyes de participació obertes al mateix temps i d’implimentar-les en diferents pàgines 
del web. La diversitat de formats i propostes de participació i ludificació seran valorades 
també. 
La proposta per fer el màxim de sociables els nostres continguts serà fonamental per obtenir 
una bona puntuació en aquest apartat. Per tant, es valorarà com i a on es col·loquen els 
botons de compartir; quins i de quina manera ens reporten estadístiques d’ús, i com 
s’implementen en cada disseny per dispositiu. Cal argumentar també quina eina s’utilitzarà i 
per què. 
Finalment, com es resol el registre d’usuaris multilogin també serà un factor de puntuació 
important. 
 
3.3. Disseny, usabilitat i experiència de l’usuari3.3. Disseny, usabilitat i experiència de l’usuari3.3. Disseny, usabilitat i experiència de l’usuari3.3. Disseny, usabilitat i experiència de l’usuari 
 
Requerim d’un disseny responsiu que s’adapti a les noves necessitats i que transmeti els 
valors de proximitat, frescor i dinamisme dels nostres continguts. Un disseny basat en la nova 
imatge de marca de la cadena (veure informació addicional concurs xx).  
 

Els requisits que haurà de complir el nou projecte web en l’àmbit gràfic i d’usabilitat són: 
 

• Responsiu: adaptat a tots els dispositius, tots els navegadors, tots els sistemes 
operatius 

• Perfectament adaptat a les premisses de l’algoritme de Google Mobilegeddon 
• Senzill, clar i molt visual 
• Sobretot usable, posant el focus i l’accent en l’usuari 
• Fàcilment adaptable a les necessitats periodístiques 
• Disseny versàtil. Ha de permetre canvis fàcils i tenir diverses posicions i mòduls per fer 

continguts destacats, incorporar promocions de la cadena o fer enllaços visuals a 
altres parts del web. 

• Rellevant per l’experiència de l’usuari: 
o Incloent-hi un cercador intern: Cerca predictiva, per paraules, per categoria / 

etiqueta, per data, integrat amb el cercador de vídeo 
o Diferenciat per cada tipus d’usuari i dispositiu 
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Es valoraran conjuntament el disseny i la usuabilitat del lloc web, requerim un disseny pensat 
per a l’usuari que, a més, respongui  a la nova filosofia de BTV. Es valorarà molt especialment 
que el disseny sigui igual d’atractiu i usable per a totes les pantalles i navegadors.  
 
3.4. Contingut relacionat i mòduls3.4. Contingut relacionat i mòduls3.4. Contingut relacionat i mòduls3.4. Contingut relacionat i mòduls 
 
Una prioritat del nou web, com ja s’ha exposat a la filosofia del projecte, és la importància del 
contingut relacionat i el seu mode de visualització. Permet als usuaris descobrir nous 
continguts del seu interès amb més facilitat, interactuar més amb els elements i per tant 
invertint més temps en el lloc web. 
El contingut relacionat generarà un ecosistema al voltant d’un ítem que atrapi l’usuari i el 
convidi a seguir navegant pel web. També cal contemplar la possibilitat d’afegir contingut 
relacionat amb criteri editorial, a més, dels continguts generats a través d’automatismes 
(contingut que comparteix X etiquetes). 
Les eines de fidelització i descoberta de continguts han de tenir un pes molt important en el 
projecte. 
Per tant, serà fonamental que el licitador faci una proposta el màxim de detallada possible 
respecte de com farà visibles aquests continguts relacionats, com els categoritzarà i com els 
mostrarà. Es requerirà que aquests tinguin la màxima flexibilitat en quant a posició, contingut 
en si mateix i moderació. 
Es valorarà el conjunt d’eines de fidelització i descoberta de continguts proposades. Per tant, 
serà fonamental que el licitador faci una proposta el màxim de detallada possible respecte de 
com farà visibles aquests continguts relacionats, com els categoritzarà i com els mostrarà.  
 
3.5. Accessibilitat 3.5. Accessibilitat 3.5. Accessibilitat 3.5. Accessibilitat      
 
És molt important que el web sigui accessible per proporcionar un accés equitatiu i d’igualtat 
d'oportunitats per a les persones amb discapacitat. El nou projecte web haurà de mantenir el 
nivell actual de conformitat (Nivell AA segons eina W3C http://validator.w3.org/). Es 
sol·licitarà a l’empresa adjudicatària la implementació de les millores pràctiques en aquest 
sentit. 
 
3.6. Publicitat3.6. Publicitat3.6. Publicitat3.6. Publicitat 
 
Caldrà una definició gràfica dels espais publicitaris i posicions més comuns a utilitzar i arribar 
a la seva màxima estandarització. També es requereix la proposta d’un gestor de publicitat 
fàcilment implementable. 
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Es valorarà tant els formats i posicions proposats com la facilitat de gestió, en aquest sentit, 
cal proposar les posicions tant de portada com de les principals pàgines descrites en l’apartat 
5 d’aquest plec. 
 
3.7. Migració de cont3.7. Migració de cont3.7. Migració de cont3.7. Migració de continguts antics i actuals al nou webinguts antics i actuals al nou webinguts antics i actuals al nou webinguts antics i actuals al nou web 
 
BTV parteix d’un portal web que ja té molts continguts online. Només el portal de notícies 
acumula fins a 70.000 entrades de contingut des de la seva posada en marxa el setembre de 
2009. Aquests continguts no s’han de perdre amb el canvi. Cal proposar un sistema de 
migració al nou portal, fàcil, econòmic i viable. 
 

El licitador haurà de documentar un procés de migració de continguts que hauria de contenir 
aquests elements: 

• Estudi de l’arquitectura actual del web i mapejat del lloc, inventari de contingut  
• Identificació de les principals pàgines d’aterratge  
• Planificació de les redireccions de cada URL antiga a la seva corresponent URL nova 
• Estudi d’enllaços interns i redirecció a les noves pàgines 
• Còpia del contingut a les noves pàgines 
• Seguiment de la indexació de les noves pàgines a Google 
• Anàlisi del tràfic orgànic i comprovació si es manté als nivells inicials 

 

El licitador ha de garantir que el procés de migració de continguts no afectarà al SEO. Un cop 
acabat aquest procés el web ha de mantenir el posicionament orgànic i en tot cas, millorar-lo. 
 

Així mateix, haurà de presentar un calendari de migració que inclogui la planificació, 
l’execució en entorn de preproducció i el pas a producció. El procés haurà de comptar amb les 
garanties que no es perdrà informació a través de còpies de la informació a cada punt de la 
migració. 
 
Es valorarà especialment la proposta de nova arquitectura, les propostes de millora en 
posicionament que comporta, així com el sistema que s’utilitzarà per fer la migració. 
 
3.8. Codis de medició d’audiències 3.8. Codis de medició d’audiències 3.8. Codis de medició d’audiències 3.8. Codis de medició d’audiències  
 
El licitador haurà d’implementar tots els codis de medició d’audiències (Google Analytics) 
d’acord amb el sistema i mètriques utilitzades per BTV i complir els següents punts: 
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• Gestor d’etiquetes (Google Tag Manager)Gestor d’etiquetes (Google Tag Manager)Gestor d’etiquetes (Google Tag Manager)Gestor d’etiquetes (Google Tag Manager)    

Totes les pàgines del portal hauran de portar el contenidor javascript de Google Tag 
Manager (GTM) amb el ID de la propietat d’Universal Analytics (UA). La implementació 
i gestió posterior d’etiquetes l’assumirà el departament d’analítica de BTV. Es valorarà 
conjuntament la possibilitat que el CMS incorpori un plug-in de Google Tag Manager 
que permeti activar les capes de dades que facilitin l’anàlisi segmentat per grups de 
contingut. 

 
• Seguiment de vídeo i àudioSeguiment de vídeo i àudioSeguiment de vídeo i àudioSeguiment de vídeo i àudio    

Cal que els reproductors de vídeos/audios incorporin la informació bàsica del consum 
(play, pausa, volum, thru) i el % de media consumit (25%, 50%, 75% i 100%) i que 
aquesta informació es reporti a l’informe de comportament de Google Analytics com a 
esdeveniment associat al contingut amb categoria, acció i etiqueta que els identifiquin.  

 
• Seguiment de la interacció socialSeguiment de la interacció socialSeguiment de la interacció socialSeguiment de la interacció social    

Qualsevol compartició que s’origini al web o a les apps ha de quedar registrada a 
Google Analytics. Els plug-ins socials com ara ShareThis o AddThis incorporen aquesta 
possibilitat. Es valorarà positivament que el CMS incorpori l’opció d’etiquetar les urls 
amb parametres utm  (source, medium, campaign i content) per poder fer el 
seguiment analític.  

 
3.9. Reproductors de vídeo i àudio3.9. Reproductors de vídeo i àudio3.9. Reproductors de vídeo i àudio3.9. Reproductors de vídeo i àudio 
 
BTV treurà a concurs la licitació dels reproductors de vídeo i àudio en paral·lel a aquest 
concurs. Caldrà, doncs, que el web estigui preparat per integrar qualsevol dels serveis OVP 
del mercat. 
 
4. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ4. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ4. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ4. ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓ 
 
El licitador haurà de dissenyar un sistema de navegació, organització i etiquetatge del web 
partint de l’ecosistema actual, els objectius del nou projecte i les necessitats dels usuaris. A 
partir de l’estudi dels directoris, les categories i les etiquetes actuals, el licitador haurà de 
proposar una evolució de la taxonomia sense que això suposi una penalització del 
posicionament orgànic. La nova arquitectura haurà d’integrar necessàriament el contingut 
existent a http://www.btv.cat 
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La nova estructura d’adreces haurà de ser unificada, amigable als cercadors i afavorir el 
posicionament SEO. Partim de la base d’un bon posicionament en cerques clau com la 
genèrica “notícies Barcelona”, o notícies als districtes i els barris “notícies Sant Andreu” 
“notícies Vallvidrera”. És un capital que no es pot perdre amb el sistema d’adreces que es 
proposi.  
 

Algunes de les consideracions que es fan en aquest apartat d’arquitectura web són 
orientatives. Es valorarà que el licitador les validi o les pugui millorar amb una taxonomia 
pròpia seguint els criteris d’arquitectes de la informació i especialistes en experiència d’usuari 
(UX). També en l’experiència de disseny d’altres projectes.  
 
4.1. Organització del lloc web4.1. Organització del lloc web4.1. Organització del lloc web4.1. Organització del lloc web 
 
L’adreça mare del lloc web serà http://www.btv.cat/ i a partir d’aquí el licitador haurà de 
desenvolupar un arbre de contingut d’estructura jeràrquica que es desenvolupi des de l’arrel. 
El nivell superior de l’arbre l’ocuparan tres grans blocs de contingut: notícies, programes i notícies, programes i notícies, programes i notícies, programes i 
participacióparticipacióparticipacióparticipació. 
 

• Notícies http://www.btv.cat/noticies/ 
 

El subdirectori dels informatius (actualment www.btv.cat/btvnoticies) haurà d’agrupar 
tot el contingut que produeixi el departament d’informatius de Barcelona Televisió. 
Aquest domini haurà d’estar categoritzat amb les seccions temàtiques de contingut: 
societat, mobilitat, política, economia, tecnologia, esports, cultusocietat, mobilitat, política, economia, tecnologia, esports, cultusocietat, mobilitat, política, economia, tecnologia, esports, cultusocietat, mobilitat, política, economia, tecnologia, esports, cultura i el tempsra i el tempsra i el tempsra i el temps. Aquesta 
taxonomia, vigent actualment, es podrà modificar al brífing inicial del projecte. Cada 
contingut anirà al directori corresponent a la seva categoria 
http://www.btv.cat/noticies/categoria/contingut.html El títol podrà ser editable per 
afavorir el SEO i el licitador haurà de proposar un sistema (codi numèric o data de 
publicació) perquè l’adreça de la pàgina es pugui diferenciar clarament entre pàgines 
amb el mateix títol.  

 

Caldrà contemplar les redireccions de btv.cat/btvnoticies a btv.cat/noticies 
 

• Programes http://www.btv.cat/nomdelprograma/contingut.html 
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Cada programa de Barcelona Televisió haurà de comptar amb el seu subdirectori propi 
a partir del qual s’articularà tot el contingut. Cada contingut anirà al directori 
corresponent a la seva categoria 
http://www.btv.cat/nomdelprograma/contingut.html. El títol podrà ser editable per 
afavorir el SEO i el licitador haurà de proposar un sistema (codi numèric o data de 
publicació) perquè l’adreça de la pàgina es pugui diferenciar clarament entre pàgines 
amb el mateix títol.   

 

• Participació - CGU  http://www.btv.cat/participacio/accio/contingut.html 
 

Cada acció de participació s’identificarà amb un directori. Cada contingut anirà al 
directori corresponent a la seva categoria i a partir d’aquí es desenvoluparà l’adreça 
de la pàgina. 

 

Més enllà d’aquests tres grans apartats, el projecte haurà de contemplar altres directoris 
importants que es definiran al briefing inicial com ara continguts a a la carta (VOD), emissió 
en directe (streaming), informació corporativa o Data Lab. 
 

Un cop tancat el projecte caldrà elaborar un mapa del lloc web perquè pugui ser enviat a 
Google i facilitar-ne la indexació.  
 
 
4.2. Importància del sistema d’etiqu4.2. Importància del sistema d’etiqu4.2. Importància del sistema d’etiqu4.2. Importància del sistema d’etiquetatge etatge etatge etatge  
 
Un dels aspectes destacats del nou web és que ha d’ajudar a relacionar i creuar contingut de ajudar a relacionar i creuar contingut de ajudar a relacionar i creuar contingut de ajudar a relacionar i creuar contingut de 
totes les fonts de BTVtotes les fonts de BTVtotes les fonts de BTVtotes les fonts de BTV (notícies, programes, ràdio, TV, participació) que actualment es 
comporten com a compartiments estancs. Una de les vies de solució és dissenyar un sistema 
d’etiquetatge compartit per totes les presències que ens ajudi a agrupar el contingut d’una 
manera lògica i entenedora per a l’usuari.  
 

El licitador haurà de fer una proposta en aquest sentit que contempli: 
 

• Les etiquetes han de servir per creuar contingut relacionatcontingut relacionatcontingut relacionatcontingut relacionat (contingut que comparteix 
X etiquetes) i generar un ecosistema al voltant de l’ítem de contingut que atrapi 
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l’usuari i el convidi a seguir navegant pel web. També cal contemplar la possibilitat 
d’afegir contingut relacionat amb criteri editorial, a més, dels continguts generats a 
través d’automatismes. 

 

• Cada etiqueta existent tindrà una pàgina on es mostraran tots els continguts que 
porten l’etiqueta, siguin de l’origen que siguin. Aquesta pàgina haurà d’indicar 
clarament la possibilitat de sindicació a través de RSS.  

 

• Un punt de partida seria la taxonomia actual a www.btv.cat/btvnoticies/ definint un 
procés de migració per no perdre contingut ja etiquetat. 

 

• Al nou CMS l’autoria del contingut haurà de ser considerada una etiqueta, amb totes 
les seves característiques. Caldrà que tingui una pàgina on es mostraran tots els 
continguts produïts per aquell periodista amb una fotografia, breu descripció i accés al 
seu compte de Twitter. També ha de tenir visible la possibilitat de sindicació a través 
de RSS.  

 

• Una pàgina - amb un índex alfabètic- haurà d’agrupar tots els autors que generen 
contingut al web. 
 

• Una classificació geogràfica (etiquetes de districtes i barris):  
o En tractar-se d’un mitjà de comunicació especialitzat en Barcelona, 

l’arquitectura del web ha de visualitzar clarament la divisió administrativa en 
districtes i la subdivisió dels barris. La classificació geogràfica es farà per 
etiquetes ha de ser de primer i segon nivell (10 districtes i 73 barris) 

o Un dels objectius és posicionar-se adequadament als cercadors i ser fàcils de 
trobar per a qualsevol barceloní que cerqui notícies del seu districte o barri.  

o També ha de possibilitar i fer visible la sindicació al contingut per districte o 
barri. 

o El sistema ha de permetre mostrar a les portades agrupacions d’etiquetes i 
seccions temàtiques quan es necessiti.  

 
Es valorarà molt especialment el sistema d’etiquetatge de la informació i la capacitat per 
crear continguts i visualitzacions de contingut a través d’aquestes etiquetes. Les etiquetes de 
cada contingut (geogràfiques, temàtiques, d’autoria, etc.) han de ser fàcilment exportables. 
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La millora en el posicionament orgànic derivat del sistema d’urls proposat pel licitador serà 
fonamental en la valoració d’aquest punt. 
 
5. ARQUITECTURA WEB5. ARQUITECTURA WEB5. ARQUITECTURA WEB5. ARQUITECTURA WEB 
 

A continuació es detallaran unes indicacions aproximades de l’arquitectura web incloent 
capçalera, portada i algunes de les pàgines interiors més importants (ítem de contingut, ítem 
de programa, BTV a la carta,  
 

5.1 La capçalera5.1 La capçalera5.1 La capçalera5.1 La capçalera 
 
Aquestes serien les categories que considerem bàsiques per a la capçalera dividides en dos 
menús (continguts i canals/informació corporativa) més els diferents elements: 
 

Menú 1 de continguts (més informació al punt 4.1.): 
 

• NotíciesNotíciesNotíciesNotícies    
Constarà de dos tipus de menús: 

o Menú de seccions temàtiques que seran subcategories: Política, Societat, 
Cultura, Economia, Esports, Mobilitat, Meteorologia    

o Menú de seccions geogràfiques que seran etiquetes: Barcelona, Catalunya, 
Espanya, Internacional 

 

• ProgramesProgramesProgramesProgrames    
El menú desplegable donarà accés als programes que s’emetin en l’actualitat per pantalla, 
ràdio, web, xarxes socials o qualsevol altre suport. El llistat, ordenat de mode alfabètic, 
permetrà a l’usuari tenir una ràpida visió de tot allò que s’està fent a BTV a un clic. Aquests 
programes es podran activar o desactivar fàcilment des del CMS sense la necessitat d’estar 
lligats a la graella de programació diària, doncs com ja hem mencionat, alguns d’ells no 
tindran emissió per pantalla. 
 

• ParticipacióParticipacióParticipacióParticipació    
Els elements de participació per part de la audiència tindran una importància cabdal en la 
nova estratègia de comunicació i de relació amb l’audiència de BTV. El menú de participació 
ha de donar accés a les diferents campanyes obertes, ja sigui de UGC com a enquestes o jocs, 
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a les normes de participació, així com a les accions especials que BTV posi en marxa al llarg 
de l’any. 
 

Menú 2 de “mitjans” i informació corporativa amb aquestes categories: 
 

• TelevisióTelevisióTelevisióTelevisió    
 

• RàdioRàdioRàdioRàdio    
 

• AppAppAppApp    
 

• Més:Més:Més:Més:  
(Aquí detallem tota l’arquitectura web. No obstant això, a la capçalera només es visualitzaran 
els grans blocs) 

o Btv 
Qui som? 
On som? 
Història 
Estructura  

Informació i Comunicació de Barcelona SA Spm 
Consell d’administració 
Consell educatiu 
Consell consultiu i assessor 
Direcció 
Comitè professional 

 

o Espai de la transparència 
Informació corporativa 

Reglament d’organització i funcionament 
Estatuts 
Contracte programa 
Estatut professional 
Consell d’administració 
Equip directiu 
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Informació econòmica 
Comptes anuals 

 

Contractació 
Dades fiscals 

 

Llista de contractes 
Contractació i campanyes publicitàries 

 

Informació laboral 
Estructura retributiva ICB SA spm 

 

Indicadors d’activitat 
(en construcció) 

 

Com presentar projectes 
Què hem de fer per presentar un projecte a BTV? 
Qui avalua els projectes? 
Consideracions generals 

 

Com treballar a BTV 
Ofertes de feina  
Fer pràctiques a BTV 

 

o Atenció a l’audiència 
Com veure i escoltar BTV 
Contacta’ns 
Visites escolars 
Servei de còpies 

 

o BTV Labs 
DataLab 
MediaLab 
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o Anuncia’t 
Tarifes BTV televisió 
Tarifes BTV ràdio 
Tarifes BTV web  
Tarifes BTV app 
Contacta  

 

o Actualitat BTV 
 

Altres elements 
 

o Cercador 
o Entrada al Registre d’Usuaris 
o Enllaç a les xarxes socials de BTV (Veure Pàgina Social Media) 

 

5.2. La portada5.2. La portada5.2. La portada5.2. La portada 
 
La portada del nou web ha de respondre a la filosofia general projecte, ha de ser clara i 
senzilla per a l’usuari, visual i directa. 
La informació, i molt especialment la informació sobre Barcelona, són fonamentals per a BTV 
per tant la portada ho ha de reflectir. La informació de servei, com el trànsit o el temps, són 
una font importantíssima de visites al nostre web. Volem destacar també la importància que 
atorguem a la participació dels usuaris i posar a l’abast de manera fàcil i senzilla tant els 
nostres directes com els nostres continguts a la carta. D’altra banda, BTV és molt més que un 
canal de televisió, som també una ràdio i donem molta importància als continguts transmèdia 
que es poden produir en noves finestres (xarxes socials o aplicacions mòbils).  
 

Elements de la portada:  
 

• Tíquer d’última horaTíquer d’última horaTíquer d’última horaTíquer d’última hora    
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El caràcter d’immediatesa i de servei de proximitat ha de veure’s reflectit en un mòdul per 
informar de manera ràpida les notícies de darrera hora. Aquest rètol o tíquer s’ha 
d’incorporar just per sota de la capçalera principal del web i abans de la resta de mòduls.  
El CMS haurà de permetre que aquest mòdul sigui visible, o no, depèn de l’actualitat 
informativa o necessitat de l’equip de redacció. 
 

• Tíquer “Ara en directe”Tíquer “Ara en directe”Tíquer “Ara en directe”Tíquer “Ara en directe”    
 

Aquest tíquer ens ha d’enllaçar amb els continguts en directe que està fent en streaming en 
aquell moment BTV, ja siguin de televisió, ràdio o canals ocasionals. 
 

• DestacatDestacatDestacatDestacat (Highlights) 
 

En primera instància volem una selecció editorial d’allò que considerem més destacat en 
aquell moment per a BTV, poden ser tant continguts de notícies, programes, promocions, 
accions especials, directes o novetats corporatives. Poden contenir vídeo, fotografies, text o 
continguts incrustats provinents d’altres eines o mitjans. 
 

• Els mòduls:Els mòduls:Els mòduls:Els mòduls:    
 

També pensem en posar en un lloc preeminent i ben visibles la informació meteorològica i de 
mobilitat, així com widgets amb els continguts que publiquem en xarxes socials. Així com una 
primera tria a la cerca per etiquetes. 
Els mòduls de continguts relacionats com ara: “Més vist”, “Més recent” o una entrada directe 
a la graella de programació de BTV. 
 

• Altres seccions de portada:Altres seccions de portada:Altres seccions de portada:Altres seccions de portada:    
 

o Barcelona:Barcelona:Barcelona:Barcelona: Just per sota d’aquestes posicions de “Destacats” volem que la 
informació de “Barcelona” tingui un pes molt important. Pot ser a través d’un 
gran mapa de la citat amb continguts geolocalitzats o qualsevol altre fórmula 
que ens permeti mostrar el nostre grau d’especialització: la informació de 
proximitat.    

o Notícies + EsportsNotícies + EsportsNotícies + EsportsNotícies + Esports    
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o ProgramesProgramesProgramesProgrames    
o Accions i BTV LabAccions i BTV LabAccions i BTV LabAccions i BTV Lab    
o FooterFooterFooterFooter        

 

A mode de guia, al final d’aquest plec de requeriments, trobareu una sèrie de wireframes que 
il·lustren aquest esquema. No pretenen ser un disseny sinó una visualització d’allò que 
considerem més important per a BTV. 
 
5.3 5.3 5.3 5.3     LLLL’ítem de contingutítem de contingutítem de contingutítem de contingut 

 
Es tracta d’una peça central al projecte. És l’entrada bàsica de contingut al voltant de 
la qual s’estructura tot el web. L’ítem ha de tenir un univers creat al voltant que 
convidi l’usuari a quedar-se al web i consumir més continguts. Treballem amb un únic 
ítem de contingut informatiu / contingut, que hauria de contenir: 

 

COS CENTRAL 
o Un titular que defineix inequívocament el contingut 
o Subtítol explicatiu que amplia el desenvolupament del titular 
o Caixa multimèdia: vídeo, fotografia, mapa, interactiu, contingut embedat… 
o Arxiu d’àudio de Btvràdio  
o Codi embed de compartició de vídeo 
o Text del contingut amb mòduls que el trenquin i que ens ajudin a retenir l’atenció de l’usuari: 

cronologia, mapa incrustat de situació, reaccions a Twitter, destacats de textuals, els ginys de 
comentaris a les xarxes socials 

o Notifica un error / Atenció a l’audiència. Botó de crida a l’acció que enviï el comentari a un 
destinatari de correu de @btv.cat 

o Contingut relacionat (dues etiquetes coincidents) 
o També et pot interessar (almenys una etiqueta coincident) 

 
    COS LATERAL 1 

o plug-in de compartició social. Preferència Whatsapp, Twitter, Facebook, Google+ 
o Etiquetes (diferenciar principal de secundàries? (veure The Guardian) 
o data i hora d’última actualització 
o Autoria (com a etiqueta clicable), fotografia i compte de twitter de l’autor 
o Correu de la redacció 
o Mòdul el temps 
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o Mòdul pol·lució a Barcelona [https://air.plumelabs.com/en/barcelona]  
o Mòdul el trànsit 

 

    COS LATERAL 2 
o En directe. Caixa de seguiment en directe que coincideixi en aquell moment. Codi de color 

vermell 
o Darrera acció de participació o relacionada 
o RSS de darrer contingut publicat 
o RSS el més vist / compartit / comentat 
o La tria de l’editor 

 

Aquestes especificacions són vàlides per a l’ítem de contingut informatiu. De cara al contingut 
procedent dels programes es podrà modificar i incorporar mòduls. 
Com a premissa hem d’entendre que quan ens referim a ‘programa’ no parlem de programes 
de televisió tradicional a l’ús; entesos com a formats tancats per emetre i ser consumits en 
exclusiva per pantalla amb distribució lineal.  
Els programes esdevenen espais de continguts on expliquem històries a través de múltiples 
plataformes com són la televisió, el portal web, canals de Social Media, Youtube, o dispositius 
mòbils. Les infinites possibilitats que permeten aquestes plataformes i la diversitat dels relats 
propiciaran l’èxit d’una audiència participativa. 
 

Com es detalla anteriorment, tant l’ítem d’informatiu com el de programa serà únic. Com 
especificacions a aquest ítem, junt les mencionades, inclourem: 
 

o Sinopsi de programa/capítol 
o Darrers programes emesos 
o Vídeos relacionats del mateix programa: clips 
o Seccions del programa 
o Propera emissió: per pantalla, streaming, disponible a l’app, etc 
o Durada del programa 
o Autoria: Productora i equip 
o Programes similars per gènere, format, productora (contingut relacionat) 
o Programació TV i Streaming (graella) 
o Plug-in de compartició social. Preferència Whatsapp, Twitter, Facebook, Google+ 
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o Notifica un error / Atenció a l’audiència. Botó de crida a l’acció que envii el comentari a un 
destinatari de correu de @btv.cat 
 
La generació d’aquests ítems de programa es farà via CMS sense que necessàriament hagin 
de tenir una correspondència amb el gestor propi de BTV (TVR Manager). 
 
5.4. Pàgina de programació (graella)5.4. Pàgina de programació (graella)5.4. Pàgina de programació (graella)5.4. Pàgina de programació (graella) 
 
El web ha d’incloure una pàgina amb la programació del dia actual i dels sis dies posteriors 
(en total una setmana). Quan ens referim a programació parlem de la programació per 
pantalla, la programació d’emissió en streaming, programació de BTV Ràdio, transmissions 
per Periscope i qualsevol altra plataforma on es generi contingut amb certa continuïtat i 
freqüència i es produeixi sota el paraigües BTV. 
 

Els programes o espais permetran amb un clic ampliar la informació donada i/o donar accés a 
la pàgina ítem de contingut pròpia en cada cas. 
 

Altres mòduls que poden tenir cabuda en aquesta pàgina seran accessos a altres pàgines 
relacionades: VOD, pàgines de programes, contingut relacionat, o destacats. 
 

Dins la programació es contemplaran també aspectes com la classificació per edat, 
subtitulació, redifusió, disponible VOD, o sinopsi entre d’altres. 
 
5.5. Pàgina BTV A la carta5.5. Pàgina BTV A la carta5.5. Pàgina BTV A la carta5.5. Pàgina BTV A la carta 
 
Amb la premissa que BTV és un mitjà audiovisual multiplataforma, a la pàgina A la carta es 
podran visualitzar qualsevol dels continguts creats per BTV. Com a continguts audiovisuals 
ens podem referir a programes emesos per pantalla, notícies, programes exclusius a la web, 
vídeos promocionals, contingut extra, així com els podcast de BTV Radio, o vídeos generats a 
les xarxes, etc. 
 

En aquesta pàgina serà de vital importància un cercador històric que permeti trobar qualsevol 
dels continguts de manera àgil i efectiva, tant per data d’emissió com per nom de programa o 
paraula clau.  
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En un segon terme s’afegiran rànquings dels vídeos més vistos, més compartits i/o els 
continguts relacionats.  
 

BTV ha de poder gestionar i editorialitzar aquesta pàgina seleccionant els vídeos destacats 
que consideri, així com les notícies o contingut informatiu més importants del dia.  
 
5.6. Pàgina BTV Social Media5.6. Pàgina BTV Social Media5.6. Pàgina BTV Social Media5.6. Pàgina BTV Social Media 
 
Vista de tots els perfils socials a mode de social wall o grid on es podrà consultar tota 
l’activitat dels feeds de cada Fan Page, timeline de Twitter, feed d’Instagram, vídeos de 
Youtube, etc de manera automàtica.  
 

El CMS ha de ser flexible per poder incorporar xarxes existents però on actualment no tenim 
presència (Pinterest -pin places-, Linkedin, Vimeo, G+, etc) o noves xarxes que surtin al 
mercat. 
 

El CMS permetrà activar i desactivar els perfils associats que ja no estiguin en ús o siguin 
temporals.  
De la mateixa manera, es potenciarà de manera gràfica que els usuaris puguin fer-se 
seguidors o subscriptors de cadascun dels perfils. 
 
5.7 BTV Ràdio5.7 BTV Ràdio5.7 BTV Ràdio5.7 BTV Ràdio 
 
El nou portal ha d’integrar tots els continguts de BTVradio, l’emissora de ràdio de Barcelona 
Televisió. El licitador haurà de fer una proposta d’estructuració d’aquest contingut, que haurà 
d’estar integrat tenint en compte les següents particularitats: 

• A l’igual que a l’emissió televisiva hi haurà un streaming d’emissió de BTV Ràdio 
• Pàgines de programes i seccions d’espais propis, que incloguin informació de l’espai, 

darrer contingut disponible, repositori de continguts i contingut relacionat. Tot això 
categoritzat i etiquetat segons l’arquitectura general del web 

• Possibilitat que un contingut de BTV Ràdio sigui el cos central de l’ítem de contingut 
• Possibilitat que un o més continguts segmentats de BTV Ràdio vagin integrats a una 

entrada a través del reproductor d’àudio 
• Possibilitat de generar podcasts  

 



          

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, S.A.  

Societat Privada Societat Privada Societat Privada Societat Privada MunicipalMunicipalMunicipalMunicipal 

 

 
Plaça Tísner, 1 - 08018 BARCELONA - Tel. 935 064 200 - Fax 935 064 201 -   ICB, SA spm. 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5.486, Llibre 4.788, Foli 17, Full 62.254, Data 23-12-83 
C.I.F. A 08862997 

 

5.8. Pàgina Error 4045.8. Pàgina Error 4045.8. Pàgina Error 4045.8. Pàgina Error 404 
 
El licitador haurà de presentar una proposta de pàgina d’error 404 que no sigui un cul de sac. 
Que doni possibilitats clares de sortida a través de les principals categories del web i que 
incorpori un cercador a tot el contingut. 
 
Es valorarà que sigui una pàgina creativa, amb un toc humorístic, lúdica i amb la possibilitat 
d’incloure un o diversos vídeos. 
 
Es valoraran la facilitat en la navegació en cadascun dels dispositius, així com la disposició de 
la informació en cadascuna de les pàgines, l’originalitat de la disposició haurà d’estar sotmesa 
a la usabilitat i als criteris d’ordenació de la informació d’un mitjà d’informació i l’adequació 
de l’arquitectura web al propòsit de retenció de l’atenció dels usuaris.  
Les propostes de capçalera, portada, pàgina d’ítem/programa i de graella tindran especial 
consideració. 
 
6. HBBTV 6. HBBTV 6. HBBTV 6. HBBTV  
 
- Opció de disposar dels continguts a la carta via Hbbtv. 
 Tots els continguts de BTV a la carta hauran d’estar disponibles a traves de HbbTV. 
- Opció de disposar d'un canal de programació que possibiliti la distribució de continguts 
complementaris i/o alternatius a la continuïtat de TDT. S’haurà de incorporar l’opció d’enviar 
el contingut dels canals de streaming ocasional també per HbbTV. 
 
7. FASES D’IMPLEMENTACIÓ 7. FASES D’IMPLEMENTACIÓ 7. FASES D’IMPLEMENTACIÓ 7. FASES D’IMPLEMENTACIÓ  
 
Per tal de poder fer un correcte seguiment del projecte, l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un calendari detallat d’entregables de totes les fases de desenvolupament web, 
migració de continguts, integració del CDN, testeig, i implementació, i un sistema de 
seguiment d’objectius parcials basat en el sistema scrumban, agile oun sistema reconegut en 
el mercat. Per tant, l’empresa adjudicatària hauria d’estar familiaritzada amb l’ús d’aquesta 
metodologia de treball.  
 
La metodologia es basarà en la presentació o lliurament d’entregables cada tres setmanes per 
seguir la implementació del projecte. 
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La data d’entrega del projecte serà el proper    15 de setembre de 2016 en versió beta15 de setembre de 2016 en versió beta15 de setembre de 2016 en versió beta15 de setembre de 2016 en versió beta, sent la 
data de publicació prevista el 30 de setembre de 201630 de setembre de 201630 de setembre de 201630 de setembre de 2016. 
 
FASE 1FASE 1FASE 1FASE 1 
 
7.1. Inici del projecte 7.1. Inici del projecte 7.1. Inici del projecte 7.1. Inici del projecte  
 
BTV i l’empresa adjudicatària es reuniran per valorar conjuntament els presents plecs i la 
proposta guanyadora així com per resoldre dubtes i peticions. 
 
7.2. Disseny i maquetació7.2. Disseny i maquetació7.2. Disseny i maquetació7.2. Disseny i maquetació 
 
L'empresa adjudicatària haurà de definir el disseny del nou portal en base als criteris i 
requeriments i en coordinació amb la Direcció d'ICB i amb l'empresa adjudicatària del concurs 
de renovació de la marca. 
Dins aquesta fase s’inclou: 

• Disseny de la nova web de www.btv.cat  
• Aplicació i implementació  
• Supervisió disseny: correccions i adaptacions 
• Maquetació i programació del nou web 
• Testeig maquetació: correccions i adaptacions 

 
Cadascun dels punts anteriors és aplicable a desktop, mòbil i tablet. 
    
7.3. Desenvolupament7.3. Desenvolupament7.3. Desenvolupament7.3. Desenvolupament 
 
A fi de garantir una correcta coordinació per al desenvolupament del projecte, l'equip que 
l'empresa adjudicatària designi haurà de treballar a les instal·lacions de BTV. 
BTV proveirà l'espai i l'accés a la xarxa, mentre que l'empresa adjudicatària proveirà els 
equips informàtics necessaris (hardware i software) per a la correcta prestació del servei. 
Aquesta fase també contempla la coordinació amb l'empresa de disseny gràfic adjudicatària 
del concurs de renovació de marca. 
 
7.4. Migració de continguts7.4. Migració de continguts7.4. Migració de continguts7.4. Migració de continguts 
 
Veure apartat 3.7 sobre la migració de continguts i requeriments que es sol·liciten. 
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Dins aquesta fase s’inclou: 
 

• Migració tot el contingut actual: Notícies a partir de la data 01/08/2016 i programes 
que s’emeten a data 01/09/2016 

• Testeig migració 
 
7.5. Formació7.5. Formació7.5. Formació7.5. Formació 
 
L’empresa adjudicatària serà la responsable de fer la formació del funcionament del nou 
gestor de continguts i layouts a tots els departaments de BTV. 
 
Proveirà d’un manual d’ús específic per als usuaris de BTV adaptat al disseny del portal i 
l’actualitzarà cada cop que el sistema de publicació rebi actualitzacions. 
 
7.6. Entrega i publicació7.6. Entrega i publicació7.6. Entrega i publicació7.6. Entrega i publicació 
 
Un cop estigui desenvolupat el projecte i migrats els continguts es procedirà a la publicació. El 
projecte no es donarà per acabat fins que el nou portal web estigui publicat i funcionant a ple 
rendiment sense errors.  
 
En aquest sentit, l’empresa adjudicatària tindrà presència en les redaccions de BTV per 
acompanyar i ajudar en el procés d’implementació, posada en marxa i correcció d’errades. 
 
FASE 2FASE 2FASE 2FASE 2 
 
7.7. Migració de continguts (II)7.7. Migració de continguts (II)7.7. Migració de continguts (II)7.7. Migració de continguts (II) 
 
Veure apartat 3.7. sobre la migració de continguts i requeriments que es sol·liciten. 
 
En una segona fase, posterior a la data de publicació del web, s’iniciarà la migració de tot el 
contingut (històric). 
 
7.8 Participació7.8 Participació7.8 Participació7.8 Participació 
 
En aquesta segona fase també s’enllestiran tot els elements relatius als mòduls de 
participació al web detallats al punt 3.2. La implementació dels mòduls de compartició a 
xarxes socials pertanyen a la Fase 1. 
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8. Allotjament del WEB8. Allotjament del WEB8. Allotjament del WEB8. Allotjament del WEB 
 

Es dimensionarà en funció de la necessitat. Es ha dir que si cal un servidor per el web, i un per 
a la base de dades, es farà així. 
 
Preferentment es contractarà un servei en el núvol per al allotjament dels servidors 
necessaris, i amb dos accessos, el normal per donar servei a tot el tràfic web, i un segon per 
gestió, pujada de continguts, etc 
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8888....----    CCCCalendari de lliuramentalendari de lliuramentalendari de lliuramentalendari de lliurament....    
    

8.1. Data de formalització del contracte i fins el 15 de setembre de 2016 lliurament del 
projecte descrit a la fase 1 de l'annex 1 del plec de clàusules contractuals.  

8.2. Dia 30 de setembre de 2016 data prevista de publicació. 

8.3. Dia 20 d’octubre de 2016 lliurament del projecte descrit a la fase 2 de l'annex 1 del plec 
de clàusules contractuals. 

 

9999....----            Garantia Garantia Garantia Garantia  

L’adjudicatari garantirà el bon funcionament del web durant tres (3) mesos un cop 
finalitzades les dues fases del projecte amb la garantia definitiva dipositada al moment de 
l’adjudicació del contracte. 

 

    

Barcelona, 18 de febrer del 2016. 
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ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2ANNEX 2 

 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLEMODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLEMODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLEMODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

En/Na ............................................................................................................... com a apoderat de 

l’empresa .............................................................................................................. domiciliada a la 

ciutat de ............................................................... carrer .............................................................. 

núm. ......................... amb NIF núm. ...................................., telèfon ............................................ 

fax ..........................., adreça electrònica ....................................................................................., 

DECLARADECLARADECLARADECLARA 

Que la societat a la qual representa no incorre en cap de les causes de prohibició de 
contractar establertes en l’article 60 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
per el que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent 
del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social. 

I per tal que així consti davant d’ICB a l’efecte de prendre part en el procediment 
d’adjudicació del contracte núm. 111166660000008008008008    que té per objecte LA CREACIÓLA CREACIÓLA CREACIÓLA CREACIÓ,,,,    DISSENYDISSENYDISSENYDISSENY, , , , 
DESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENTDESENVOLUPAMENT    I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL DEL DEL DEL WEBWEBWEBWEB    I L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HI L’APLICACIÓ HbbbbbbbbTV TV TV TV DE BDE BDE BDE BTVTVTVTV””””, signa la 
present declaració 

a ........................................................... el dia ......... de ....................................... del 2016 

(signatura) 
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ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3ANNEX 3 

 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓCOMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓCOMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓCOMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

D’acord amb la clàusula onzena d’aquest Plec, els membres que constituiran la Mesa de 
contractació d’aquest expedient són els següents:  

 

- Director d’ICB que actuarà de President 

- Directora econòmica d’ICB que actuarà de Secretaria 

- Director de continguts i art d’ICB que actuarà de Vocal 

- Director d’informatius d’ICB que actuarà de Vocal 

- Director tècnic d’ICB que actuarà de Vocal 

- Directora d’estratègia i participació d’ICB que actuarà de Vocal 
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ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4ANNEX 4    

 

MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA    

    

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, validat 
per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, l’Advocacia de l’Estat de la província o 
pels òrgans equivalents de les altres administracions) 

 

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de .................. i 
segons les facultats dimanades de l’Escriptura de Poder atorgada davant del notari de 
..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i 
que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de 
l’empresa ......................., en interès i benefici d’d’d’d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELINFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELINFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELINFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, ONA, ONA, ONA, 
S.A. (ICB)S.A. (ICB)S.A. (ICB)S.A. (ICB),,,, i fins a la suma del (5% de l’import corresponent al preu del contracte, (IVA exclòs), 
per tal de garantir l’exacte compliment per l’empresa esmentada de totes i cadascuna de les 
obligacions concretades en el contracte que té per objecte la creació, disseny, 
desenvolupament i implementació del web i l’aplicació HbbTV de BTV (expedient 160008). 

L’aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d’excussió, divisió, ordre i qualsevol altre benefici que pogués ser d’aplicació en el seu cas, i a 
aquest efecte el Banc declara que vol obligar-se i s’obliga conjuntament i solidàriament amb 
la companyia ........................ fins a la liquidació per INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE 
BARCELONA, S.A. (ICB) del contracte abans esmentat i la finalització del termini de garantia, 
que cal pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels 8 dies següents a ser 
requerida la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada del (5% de l’import 
corresponent al preu del contracte, IVA exclòs) s’expressi en el requeriment. El Banc renuncia 
expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats 
que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin 
fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de 
................................., o de tercers, siguin quins siguin aquests. 

 

 


