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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE DISSENY I PROGRAMACIÓ DE WEBS I APLICACIONS (TANT ESTRUCTURALS 
COM ESTRATÈGICS) DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AIXÍ COM ELS SEUS 
EVOLUTIUS I D’ALTRES TASQUES NECESSÀRIES PEL FUNCIONAMENT DEL WEB 
www.barcelona.cat 
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte d’aquest contracte és la prestació del servei de disseny i programació  de webs i 
aplicacions (tant estructurals com estratègics)  de l’Ajuntament de Barcelona, així com 
dels   evolutius i altres tasques necessàries pel funcionament del web www.barcelona.cat. 
 
2. SITUACIÓ ACTUAL 
 

El web municipal www.barcelona.cat aglutina més 500 webs. Té entre els seus objectius 

ser un canal transparent i participatiu que ofereix serveis als ciutadans i les ciutadanes de 

Barcelona, així com als seus visitants.   

La seva missió és impulsar una nova relació entre l’Ajuntament i la ciutadania a partir de 

la transparència, la participació i l’obertura de dades i és un dels principals canals d’accés 

a la informació de l’Ajuntament, de la ciutat i dels seus barris.  

Anualment el web municipal rep més de 35 milions de visites i es visualitzen més de 109 

milions de  pàgines,  fet que el converteix en un servei de primer ordre per a l’Ajuntament.  

El web de l’Ajuntament de Barcelona s’organitza en 3 grans eixos: 

 L’espai dels barcelonins i les barcelonines: lameva.barcelona.cat. 

 L’espai de trobada amb la gestió municipal: ajuntament.barcelona.cat 

 L’espai per als que volen descobrir què és Barcelona: meet.barcelona. 

Els objectius principals de l’Ajuntament de Barcelona que estan relacionats amb l’objecte 
d’aquest contracte són: 
 

 Garantir que www.barcelona.cat sigui un canal bidireccional entre l’administració i 
els ciutadans i ciutadanes. 

 Transmetre als ciutadans i ciutadanes de Barcelona els objectius de l’Ajuntament. 

 Ser un canal transparent i participatiu. 

 Oferir informació actualitzada de la ciutat i de l’Ajuntament de Barcelona 

 Oferir una imatge creativa, dinàmica, innovadora i accessible de la ciutat. 

 Ser un canal preferent de tramitació i d’oferta de serveis municipals. 

 Oferir un catàleg de continguts i serveis municipals ordenat, transparent, 
accessible i usable. 

 Garantir que l’accés a la informació sigui fàcil, àgil, intuïtiu, accessible i 
transparent. 

 Oferir els continguts i serveis municipals adaptats a la diversitat de dispositius. 

 Garantir que www.barcelona.cat es visualitzi amb el màxim nombre de navegadors 
disponibles a Internet. 

 
 

http://www.barcelona.cat/
http://www.barcelona.cat/
http://www.barcelona.cat/
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3. ABAST DEL SERVEI QUE ES CONTRACTA 
 
 
La Direcció de Comunicació de l’Ajuntament, mitjançant la Cap del Departament 
d’Internet, com responsable del contracte i de conformitat al que disposa l’art. 52 del 
TRLSP li correspon supervisar la execució i adoptar totes les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació 
pactada amb el coordinador del contracte designat per l’adjudicatari. 
 
3.1 Descripció del servei 
 

 Realització, disseny i programació,  de webs adaptatives i accessibles. 
 Creació o millora de nous apartats i serveis de webs ja existents 
 Adaptació dels webs a normatives noves i a nous dispositius i canals. 
 Assessorament tècnic i seguiment dels webs encarregats per l’Ajuntament a altres 

empreses, per a la seva adaptació als requeriments  tècnics i d’accessibilitat, amb 
l’objectiu de garantir el bon funcionament  i la coherència gràfica i tecnològica de 
l’ecosistema web de l’Ajuntament. 

 Aportació de noves propostes estratègiques, solucions tecnològiques i de futur,  i 
tendències gràfiques innovadores en l’àmbit d’internet. 

 
 
3.2. Funcions de l’empresa 
 
L’empresa adjudicatària del contracte ha de portar a terme, sota la supervisió de la Cap 
del Departament d’Internet de la Direcció de Comunicació com responsable del contracte, 
les funcions i tasques que es detallen en aquest apartat. 
 
 
3.2.1. Creació gràfica, multimèdia i multidispositiu i l’assessorament en aquesta 
matèria. 
 

 Crear el disseny gràfic de productes nous a partir de la conceptualització que hagi 
fet el Departament d’Internet.  

 Dissenyar baners promocionals (interns i externs al web barcelona.cat); capçaleres 
per a la pàgines principals; productes per publicar a xarxes socials; ginys 
(widgets), infografies i altres productes municipals que  es publiquin a internet. 

 Crear imatges i fer-ne el tractament fotogràfic. 
 Disseny gràfic de les plantilles, themes i mòduls. 
 Disseny gràfic d’evolutius de webs i de serveis. 
 Actualitzar el llibre d’estil gràfic digital de l’Ajuntament de Barcelona i vetllar per a 

la seva correcta aplicació . 
 Adaptar la imatge gràfica corporativa de l’Ajuntament al web municipal. 
 Treballar per la unitat gràfica digital dels webs corporatius. 
 Vetllar per la navegació coherent i unificada del web www.barcelona.cat 

http://www.barcelona.cat/
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 Dissenyar seguint els criteris d’accessibilitat de les WCAG 2.0. 
 Potenciar els criteris d’usabilitat en els dissenys gràfics. 
 Assessorar i donar suport en matèria de disseny gràfic digital a altres empreses 

que realitzin treballs digitals per a l’Ajuntament. 
 
 
L’adjudicatari ha de destinar per  a l’execució d’aquestes tasques i garantir la 
seva coherència  a una persona amb perfil de director/a d’art. 

 
 
3.2.2. Producció, assessorament i control de qualitat de les pàgines web i altres 
productes d’internet 
 
 

 Maquetació de les webs i nous productes d’internet mitjançant fitxers HTML, 
HTML5, CSS, Boostrap i JavaScript a partir dels PSD rebuts per l’equip de 
disseny. Aquests HTML hauran d’estar construïts  seguint els estàndars de W3C.  

 Realització de themes per als diversos CMS (gestors de continguts) que utilitza 
l’Ajuntament. (Actualment Drupal i Wordpress) 

 Programació de webs en els llenguatges de programació: PHP, JavaScript, 
ActionScript 3, Perl, XML, JSON, AJAX, RUBY, ANGULARJS, Python, etc.  

 Creació de nous apartats, adaptacions i modificacions de webs. 
 Anàlisi i creació de mòduls i plug-in per als gestors de continguts que utilitzi 

l’Ajuntament i, també widgets per a altres canals d’internet (per exemple smart-
quesines, xarxes socials o smart tv) 

 Suport de programació perquè totes les pàgines que formen actualment el web de 
l’Ajuntament es puguin adaptar al nivell AA d’accessibilitat (WCAG 2.0). 

 Integració de serveis web en els llenguatges de programació: PHP, JavaScript, 
ActionScript 3, Perl, XML, JSON, AJAX, RUBY, ANGULARJS, Python, etc.  

 Assessorament tècnic als diferents membres del Departament d’internet quan sigui 
necessari.  

 Suport tècnic i assessorament a altres empreses que fan productes digitals per a 
l’Ajuntament de Barcelona fent servir aplicacions pròpies de l’Ajuntament. 

 Desenvolupament d’infografies per integrar-les en els diferents webs municipals. 
 Suport en el manteniment de continguts en els casos que sigui necessari. 
 Control de qualitat periòdic amb la comprovació, verificació i, en els casos que es 

determini, test d’usuaris per resoldre possibles errades de maquetació, 
programació o d’enllaços a altres apartats o webs, d’imatges que es no visualitzen 
correctament, de pàgines que no es visualitzen bé a tots els navegadors acceptats 
per l’Ajuntament com a estàndards etc.  

 
L’adjudicatari ha de destinar un responsable per  garantir el bon funcionament 

tècnic del servei. 
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3.2.3. Qualitat global del servei 
 
 

 Garantir la navegabilitat i usabilitat global del web municipal en tots els 
multidispositius d’internet. 

 Establir mecanismes de control de la qualitat del servei. 
 Seguir l’estructura d’arxius establerta pel Departament d’Internet.  
 Donar suport gràfic i tècnic en el procés d’elaboració dels webs i productes 

encarregats per l’Ajuntament de Barcelona a altres empreses. 
 Garantir que les pàgines del web municipal siguin accessibles per a les persones 

amb discapacitat, d’acord amb les pautes WCAG 2.0. 
 Es valorarà que l’empresa adjudicatària aporti nous coneixements, en la matèria 

objecte del contracte, als membres de l’equip d’internet de l’Ajuntament  
 
 
3.3. Metodologia de treball 
 
L’empresa adjudicatària, per dur a terme la prestació del servei adjudicat, ha de seguir la 
metodologia de treball següent: 
 

 Es treballa per projectes. 
 Es planifiquen les fases de disseny i programació de cadascun dels projectes a 

realitzar i es vetllarà pel compliment del calendari presentat. 
 L’interlocutor / coordinador del servei de l’empresa ha de seleccionar entre el 

personal de l’empresa als integrants que participaran en cadascun dels projectes i 
assignar les tasques concretes a desenvolupar.  

 Per cada projecte, s’informarà als integrants de l’empresa en el projecte dels 
objectius que es volen aconseguir i de les diferents fases i peculiaritats del 
projecte. 

 Es faran reunions de treball tant per definir el projecte com per fer-ne el  
seguiment. 

 Es faran reunions entre el responsable del contracte o persona en qui delegui i el 
coordinador de l’empresa per tal de comprovar la correcta execució del contracte  
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3.4. Equip de treball mínim necessari  
 
1. Responsable / coordinador del servei  

Les funcions del responsable / coordinador del servei seran les següents: 
 

 Interlocutor de l’empresa amb el responsable del contracte designat per 
l’Ajuntament. 

 Responsable dels equips gràfic i tècnic. Haurà de distribuir i coordinar les tasques i 
marcar les prioritats als equips de disseny i tècnic.  

 Informar periòdicament sobre les tasques que s’estan desenvolupant tot aportant 
una visió global del servei que es presta.  

 Detectar les necessitats de l’equip, tant tecnològiques com de formació, per 
garantir el bon funcionament del servei.  

 Actuar com a interlocutor de l’equip sempre que sigui necessari. 

 Responsable del control de qualitat dels serveis prestats. 
 
2. Una persona directora d’art  ( 1 dissenyador gràfic digital sènior ) 

Les seves tasques són la realització del disseny gràfic digital (funcions descrites en el 
punt 3.2.1) i ser, alhora, el responsable de marcar els criteris de disseny i de coordinar 
l’equip de dissenyadors. 

 
3. Una persona responsable tècnic ( 1 programador sènior) 

Ha de realitzar les tasques de programador tècnic (funcions descrites en el punt 3.2.2)  
alhora, ser el responsable de l’execució de les feines i la coordinació de l’equip tècnic 
de programació. 

 
4. Almenys vuit tècnics en programació web (3 sèniors i 5 juniors), a més a més del 

responsable tècnic. 
 
5. Almenys quatre dissenyadors web ( 2 sèniors i 2 juniors), a més a més del 

director d’art. 
 
Es requereix un estructura funcional mínima, de dilluns a divendres, de quatre equips de 
treball formats cadascun per 1 dissenyador i 2 programadors. Tres dels equips treballaran 
nous projectes i un estarà dedicat a tasques de manteniment. 
 
El personal de l’empresa adjudicatària cal que s’expressi de manera fluida en les llengües 
catalana i castellana. 
 
Tenir els coneixements i les habilitats necessàries per participar en treballs d'equip i /o 

multidisciplinaris, per tal d'enriquir el treball d'un projecte comú. 

Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar una correcta 

comunicació i seguiment amb la persona responsable del contracte  
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Tenir una visió global i pro-activa per aportar propostes i solucions tecnològiques que 
ajudin a millorar els encàrrecs realitzats des del Departament d’internet. 
L’empresa ha de cobrir les baixes definitives o temporals amb un mateix perfil que la 
persona substituïda en un període màxim de quinze dies. 
 
3.5. Horari de prestació del servei 
 
L’empresa ha de garantir la disponibilitat del servei de dilluns a diumenge, de 9 a 19 
hores, inclosos festius i haurà de cobrir el servei fora d’aquest horari ordinari en els casos 
indicats en aquest mateix apartat o per causa justificada. 
 
A tal efecte es requereix la següent organització: 
  

- Un equip principal estable que treballarà de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.  
- Un segon equip, que treballarà de divendres a dilluns i festius de 9 a 19 hores. 

format com a mínim per un dissenyador i un programador, dels quals un dels dos 
ha de ser sènior, a no ser que per necessitats del servei l’Ajuntament requereixi 
més personal.  

 
A títol informatiu l’empresa haurà de cobrir el servei fora de l’horari ordinari establert 
(de 9 a 19h de dl a dg) previsiblement en les següents dates.  

 
- 31 de desembre 
- 5 de gener 
- 23 de juny 
- Durant les festes de la Mercè 
- Eleccions locals i presa de possessió del nou consistori. 
 
I en el cas que l’Ajuntament ho requereixi per causa justificada com contratemps 
meteorològics, accidents greus, i altres esdeveniments no previstos que afectin a la 
ciutadania.  
 
Les hores que s’hagin de realitzar de més pels motius esmentats es recuperaran en 
l’horari laboral i serà l’empresa adjudicatària qui estableixi i assigni la compensació en 
hores per les hores treballades de més. 
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3.6. Lloc de la prestació 
 
La prestació dels serveis per part de l’empresa adjudicatària objecte del present contracte, 

s’efectuaran en aquest cas i  excepcionalment,  en  les dependències  que a tal efecte 

habilita l’Ajuntament de Barcelona. 

El fet que aquest servei s’ha de realitzar en dependències pròpies de l’Ajuntament de 

Barcelona és en motiu de que les seves tasques s’han d’integrar en un procés de treball 

global en el que intervenen altres equips professionals formats per personal municipal i 

amb el que han d’interactuar diàriament.  La proximitat entre els diferents perfils 

professionals  implicats en el procés d’un projecte digital facilita la comunicació, la 

compartició d’eines corporatives i disminueix els temps d’execució.   

 
3.7.Material tècnic 
 
Correspon a l’empresa dotar l’equip de treball de les eines professionals necessàries per 
desenvolupar les tasques, com ara equips informàtics, equips informàtics 
d’emmagatzematge, i el programari necessari amb les corresponents llicències  (per 
exemple PhotoShop , Dreamweaver, Paquet Office, Illustrator, etc.), així com el material 
d’oficina necessari.     
 
 
3.8. Reciclatge professional 
 
Atesa la transformació constant de l’entorn tecnològic d’internet, pel que fa a noves eines, 
noves tecnologies, conceptes creatius i nous entorns, l’empresa adjudicatària ha de 
garantir el reciclatge professional del seu personal.  
 
Aquesta formació ha d’anar a càrrec de l’empresa adjudicatària, no ha d’implicar cap cost 
addicional per a l’Ajuntament, i l’empresa ha de garantir el cobriment dels serveis 
necessaris per al bon funcionament del servei en el temps de la formació.  
 
3.9. Devolució del servei 
 
Una vegada acabada la prestació del servei l’empresa està obligada a fer el traspàs a 
l’Ajuntament de Barcelona d’arxius tècnics i creatius degudament inventariats per any i per 
projectes. 
 
Caldrà que es faci un traspàs de la gestió de la feina a un membre de l’equip d’internet de 
l’Ajuntament, o qui la Cap designi. 
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4. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
L’Ajuntament de Barcelona posa especial èmfasi en el compliment de les obligacions 
legals que es deriven de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter 
personal, i del reglament que la desenvolupa, així com també de la resta de l’ordenament 
jurídic que sigui d’aplicació. 
 
Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent 
aplicable, i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter 
personal. 
 
4.1. Clàusula de propietat intel·lectual 

 

La propietat intel·lectual dels treballs fets a l’empara d’aquest contracte pertany a 
l’Ajuntament de Barcelona de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats no 
es poden emprar sense la deguda autorització prèvia. 
 
L’accés a la informació o productes protegits per la propietat intel·lectual necessaris per 
desenvolupar el treball no es poden emprar sense la deguda autorització prèvia. 
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes 
derivats d’aquest plec correspon única i exclusivament a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
4.2. Clàusula de confidencialitat 
 
L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la 
informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte, i a subministrar-la 
només a personal autoritzar pel Departament d’Internet de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
4.3. Clàusula de protecció de dades de caràcter personal 
 
Atesa la naturalesa particular de la informació inclosa en els arxius que resideixen en les 
instal·lacions informàtiques de l’Ajuntament de Barcelona, i a les quals es considera que 
el personal de l’empresa adjudicatària pot tenir accés, és d’obligat compliment tot allò 
indicat en la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 
 
Queda estrictament prohibit tot mal us, còpia en suport magnètic, òptic o paper, cessió a 
tercers, transferència, divulgació oral o escrita de la informació dels arxius de l’Ajuntament 
de Barcelona que puguin fer els tècnics de l’adjudicatari. També està estrictament 
prohibida qualsevol alteració, esborrat o alta d’informació d’arxius de l’Ajuntament de 
Barcelona sense l’autorització del personal intern de l’Ajuntament. 
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Seguint el principi de subsidiarietat, l’adjudicatari es responsabilitza directament i 
absolutament de qualsevol de les actuacions que facin els seus operadors, i accepta 
qualsevol responsabilitat civil o penal que se’n pugi derivar. 
 
Un cop signat el contracte d’adjudicació, i abans que s’iniciï el servei, el personal de 
l’adjudicatari que portarà a terme el servei objecte d’aquest contracte haurà de ser 
clarament advertit sobre aquests temes, com també qualsevol tècnic que es pugui 
incorporar a la prestació d‘aque       st servei posteriorment. 
 
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret d’establir qualsevol tipus de marcatge dels 
seus fitxers, de manera que les seves característiques es puguin constituir com a prova 
que possibiliti localitzar l’origen i els responsables d’eventuals cessions. 
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Gisbert i Borràs 
Cap del Departament d’Internet 
 
4 de febrer de 2016  


