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0. INTRODUCCIÓ 

La Regidoria d’Habitatge es composa de diversos ens instrumentals amb 

personalitat jurídica que gestionen l’habitatge de forma integrada i coordinada 

però que el ciutadà percep de forma fraccionada. Aquesta percepció es deu als 

diversos canals dels que provenen la informació, per això, la prioritat d’aquest 

mandat és unificar en una finestra única tota aquesta informació: el web 

d’Habitatge.  

Barcelona Gestió Urbanística, S.A., en endavant BAGURSA, és la responsable 

de la gestió municipal en matèria d’habitatge de la ciutat de Barcelona. Entre les 

seves línies d’actuació destaquen tots aquells serveis relacionats amb la 

prevenció i actuació de la urgència habitacional així com el Registre de 

sol·licitants d’habitatge de protecció. També gestiona la xarxa d’oficines 

d’habitatge que ofereix assessorament integral als ciutadans. 

Amb aquests objectius, es treballa en la construcció i consolidació d’una xarxa 

informativa transversal i propera al ciutadà. Aquesta xarxa es nodreix de diverses 

fonts: 

- El web d’Habitatge: a través del portal web únic http://habitatge.barcelona que 

neix amb la vocació de ser una finestra única per la ciutadania que inclogui 

tota la informació integrada i ordenada sobre les polítiques d’habitatge a la 

ciutat de Barcelona. 

- Webs producte d’Habitatge: webs que contenen informació específica i 

vinculada al ens instrumental d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona:  

- Patronat Municipal d’Habitatge de Barcelona: http://www.pmhb.org/ 

- Consorci de l’Habitatge de Barcelona:  

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/es/home.html 

- Elements informatius i de difusió: fulletons, cartells, banderoles, publicacions, 

newsletters, etc. 
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- Establiment de canals informatius que integrin els diferents actors participants 

(administracions, institucions, entitats, gestors, etc.) 

- Creació d’un codi visual relacionat a les creativitats de les campanyes 

publicitàries i la consolidació d’aquest codi com un valor afegit. 

La Regidoria d’Habitatge i el Departament de Comunicació d’Habitatge treballen 

per crear un model de comunicació que permeti un apropament institucional a la 

ciutadania barcelonina en general i concretament als nuclis de convivència amb 

dificultats habitacionals. Aquest model potencia un projecte de comunitat on 

s’estableixen lligams entre ens públics, ciutadania i agents socials que facilita un 

intercanvi d’informació contínua i entenedora a partir d’una comunicació 

multicanal. 

El Departament de Comunicació d’Habitatge ha creat el portal web d’Habitatge 

(http://habitatge.barcelona) amb la voluntat de fer política d’habitatge des d’una 

nova perspectiva que té com a pilar principal el tractament de l’habitatge com un 

dret bàsic. En aquest sentit la web d’habitatge té un fort component de vocació 

pública que pretén comunicar de la manera més propera possible als ciutadans 

per garantir que la informació arriba a la ciutadania. 

En el concepte comunicatiu, els web d’habitatge ocupa un espai molt important 

com a actiu essencial de la política de comunicació de la Regidoria d’Habitatge. 

En aquest sentit, la difusió de les polítiques d’habitatge està dissenyada a través 

del model de les 4C que treballa a partir de quatre conceptes: Contingut, Context, 

Continuïtat i Connectivitat. 
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1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

L’objecte d’aquest contracte és el de la prestació d’un servei de gestió, redacció, 

manteniment i actualització dels mitjans de comunicació on-line del nou portal 

web d’Habitatge. 

L’empresa adjudicatària d’aquest contracte haurà de posar els mitjans 

necessaris per a la realització dels serveis de gestió, manteniment i actualització 

dels continguts de tots els elements que s’esmentaran en els següents apartats. 

A més, caldrà treballar en paral·lel i col·laborant amb la gestió i desenvolupament 

de l’estratègia comunicativa digital que determinarà el departament de 

Comunicació de la Regidoria d’Habitatge. 

És important matisar que es requereix que l’Adjudicatari tingui un marcat perfil 

periodístic que permeti al Departament de Comunicació d’Habitatge treballar en 

base a fitxes de contingut. És a dir, cal que l’Adjudicatari sigui prou proactiu com 

per redactar el contingut, fer recerca informativa i documental al respecte, 

proposar temes rellevants a incloure en el web o en el Newsletter, etc. 

Totes les tasques que es definiran en els subapartats següents s’emmarquen en 

un termini tancat d’execució a comptar des del dia que es realitza la petició 

comptant com a dies hàbils el dissabte i el diumenge. En termes generals es 

considera un termini màxim d’execució de 24 hores per les actualitzacions. 

Els objectius generals, sense perjudici de les concrecions que es puguin fer en 

següents apartats, que es pretenen cobrir amb aquest contracte són: 

• Desenvolupament, seguiment, tutela i manteniment de continguts del 

portal web http://habitatge.barcelona, sempre sota la direcció del 

Departament de Comunicació de la Regidoria d’Habitatge, i d'acord també 

amb les consignes marcades des del Departament d'Internet de la direcció 

de Comunicació i Atenció Ciutadana. 
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• Serveis de manteniment del web http://habitatge.barcelona que inclou 

l’actualització, el manteniment i la creació de continguts, de recursos 

gràfics (banners, infografies, imatges, etc), recursos audiovisuals, mapes 

de situació, textos periodístics, etc. 

• Creació i manteniment de les pàgines web de productes (la web del 

Patronat Municipal d’Habitatge i la del Consorci de l’Habitatge de 

Barcelona) associats a actuacions de política d’habitatge. Actualització i 

manteniment dels continguts i imatges als web producte, així com de la 

seva estructura. Inclou la redacció de textos. 

• Implementació, disseny, manteniment i gestió de l’estratègia comunicativa 

on-line del nou portal web d’Habitatge. 

o Realització d'una auditoria inicial de la situació de partida de dels 

productes digitals d’habitatge gestionats per l’Ajuntament de 

Barcelona a Internet. 

o Realització d'informes mensuals d'evolució i de continguts que 

inclogui un apartat de control i anàlisi de resultats- 

o Gestió de posicionament SEO (Search Engine Optimization) basat 

en criteris com popularitat, rellevància on-page, indexabilitat, etc. 

o Realització de serveis de consultoria i assessorament. 

o Gestionar i mantenir el Newsletter associat al portal d’habitatge. 
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2. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DELS SERVEIS A CON TRACTAR 

 

2.1 Consideracions generals 

2.2 Elaboració i manteniment tècnic i de continguts del web 

http://habitatge.barcelona 

2.3 Creació, manteniment tècnic i de contingut de webs producte. 

2.4 Gestió, manteniment i actualització del Newsletter d’Habitatge. 

2.5 Gestió, manteniment i actualització dels continguts de les pantalles 

informatives ubicades a les Oficines d’Habitatge. 

2.6 Gestió, realització i suport dels actes  

 

2.1. CONSIDERACIONS GENERALS: 

Existirà setmanalment una reunió entre els equips de l’Adjudicatari i el 

Departament de Comunicació d’Habitatge que permeti tant un seguiment de les 

tasques realitzades com per tal de determinar les tasques a realitzar en relació 

al manteniment i actualització de portal web, sempre d’acord amb les consignes 

del Departament de Comunicació. A més, es debatrà sobre els continguts a crear 

aportant propostes per ambdues parts. 

L’adjudicatari haurà de:  

• Encarregar-se de les tasques descrites en els següents punts d’aquest 

apartat 2 i de les despeses que se’n derivin, seguint en tot moment les 

indicacions del Departament d'Internet de la Direcció de Comunicació i 

Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona, i/o des del departament de 

Comunicació d’Habitatge. Des d’on es nomenarà els interlocutors que es 

considerin necessaris com a referents de l’adjudicatari, tant pel seguiment de 

la globalitat de l’encàrrec com, si s’escau, per a cada temàtica concreta. 
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• Garantir que la llengua utilitzada en totes les comunicacions sigui el català, 

tot i que els webs contemplaran les respectives versions en castellà i anglès. 

• Vetllar perquè tots els textos que apareguin als webs i a les xarxes socials 

estiguin correctament escrits, sense faltes d’ortografia ni gramaticals. 

• Responsabilitzar-se del tractament del material gràfic, fotogràfic i/o 

audiovisual (mitjançant photoshop o qualsevol altre programa necessari) que 

sigui complementari de la informació. 

• Introduir els continguts mitjançant el gestor de continguts que s’escaigui 

(Drupal, word press...). 

• Garantir tot el suport tecnològic necessari  per a la creació i posada en marxa 

dels webs. 

• Allotjar els webs en el servidor municipal, i/o en hostings externs, si s'escau. 

Sempre sota els criteris que es determinin des de la Direcció de Comunicació 

i Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. 

• L’adjudicatari haurà de garantir l’assistència a esdeveniments, actes o 

jornades que el Departament de Comunicació d’Habitatge consideri 

oportunes amb la finalitat d’obtenir material fotogràfic, audiovisual i de 

contingut per tal d’incorporar al web o al Newsletter. 

• Crear i gestionar els complements del text que s’escaiguin: banners estàtics 

i/o animats, infografies, imatges, mapes de situació, recursos gràfics, taules, 

recursos audiovisuals, etc. 

• Garantir el tant del portal web d’Habitatge (http://habitatge.barcelona) com del 

Newsletter, els 365 dies de l'any. Es fa una estimació de dedicació per part 

dels dos periodistes  de 74 hores setmanals respecte les tasques descrites 

en el punt 2. 
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2.2. ELABORACIÓ I MANTENIMENT TÈCNIC I DE CONTINGUT S DEL WEB 

D’HABITATGE: 

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de totes les tasques tècniques 

necessàries per a l’elaboració i manteniment de les informacions que hagin 

d’aparèixer al web http://habitatge.barcelona, així com del propi manteniment 

tècnic del web, tot d’acord als requeriments tècnics marcats pel departament 

d'Internet de la Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana i del Departament 

de Comunicació d’Habitatge.  

Seguidament s’exposaran tasques concretes que sempre s’han d’interpretar 

sense perjudici de qualsevol demanda inclosa en les consideracions generals i 

els objectius abans exposats. 

Així, l’adjudicatari haurà de garantir l’assistència i el compliment de les 

responsabilitats durant tot el període de vigència del contracte. 

Les tasques inclouen: 

• Recerca informativa dels continguts, elaboració i redacció de les notícies 

i apartats informatius del web. Es contactarà, si s’escau, tant amb diferents 

departaments de l’Ajuntament de Barcelona com de la Regidoria 

d’Habitatge, també amb les entitats/organitzacions externes que 

s’escaiguin. 

• Comportament proactiu i de caire periodístic respecte a la generació de 

contingut de les notícies i informacions del portal web. Les notícies es 

basaran en unes fitxes de contingut facilitades pel Departament de 

Comunicació d’Habitatge que hauran de ser degudament desenvolupades 

i complementades amb informació cercada per l’Adjudicatari. 

• Manipulació i tractament de qualsevol element gràfic i/o audiovisual 

necessari per complementar la informació. Especialment infografies, 
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vídeos, banners i mapes de situació, sense perjudici dels determinats en 

les consideracions generals i els objectius. 

• Actualització de les informacions dintre de les 24 hores posteriors a la 

petició, tal com es determina en les consideracions generals. 

 

2.3. CREACIÓ, MANTENIMENT TÈCNIC I DE CONTINGUTS DE WEBS 

PRODUCTE. 

En la mateixa línia que el tractament de la web d’habitatge, la creació, posada 

en marxa i manteniment dels web producte hauran de seguir, en tot cas, les 

pautes marcades pel Departament d'Internet de la direcció de Comunicació i 

Atenció Ciutadana i/o pel departament de Comunicació d’Habitatge.  

Es calcula un màxim aproximat de creació de 3 pàgines web producte anuals, 

ara bé, aquest número pot fluctuar d’acord amb les exigències i necessitats del 

moment. 

Els webs producte es construiran sobre la base de la creativitat de la campanya 

publicitària corresponent. En aquest sentit, l’empresa adjudicatària mantindrà 

amb les agències de publicitat i/o empreses de disseny indicades en cada cas, 

els contactes i la coordinació necessària per a la demanda i l’aplicació de la 

creativitat de tots aquells elements necessaris per a la construcció de la mateixa.  

Si no es disposa de la creativitat en el moment de posar en marxa els web 

productes, l’empresa adjudicatària farà el disseny d’aquests. Aquests dissenys 

estaran inclosos en el preu d'aquest contracte. 

L’empresa adjudicatària presentarà fins a un màxim de tres propostes de disseny 

del web producte, fins la seva aprovació definitiva per part del departament de 

Comunicació d’Habitatge. Aquest criteri s’aplicarà tant en els casos en els què 

s’hagi facilitat la creativitat a l’empresa adjudicatària com en els casos que hagi 

estat l’empresa adjudicatària la que hagi fet la creativitat de la web. 
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En els casos d’existència d’inscripcions per Internet, l’empresa adjudicatària es 

posarà en contacte també amb els operadors i gestionarà els formularis i/o 

aplicacions necessàries per poder posar la informació necessària al web. 

El termini per a la posada en marxa d’un web producte és de 10 dies, a comptar 

des del dia i l’hora que es fa la petició a l’empresa adjudicatària. Per aquest 

concepte el dissabte i el diumenge es consideraran dies hàbils. 

Com s’indicava en les consideracions generals, les actualitzacions de les 

informacions del web producte es faran en un termini màxim de 24 hores a 

comptar des de l’hora que es fa la petició. Per aquest concepte el dissabte i el 

diumenge es comptaran dies hàbils. 

L’empresa adjudicatària, a més de fer el disseny dels webs producte, farà també  

l’actualització i manteniment d’aquests webs producte. Aquest servei de 

manteniment també està inclòs en els serveis d'aquest contracte. 

Els webs producte podran incloure, sense perjudici de tots els elements ja 

contemplats en punts anteriors: 

- Recursos diversos com podrien ser un plànol de situació amb animació, 

documents (PDF’s o dossier de premsa), imatges gràfiques, vídeos, etc. 

- Tots aquells enllaços que siguin necessaris amb altres webs d’interès, en 

especial els municipals. 

- Banners amb animació que continguin els logotips de les empreses 

organitzadores i/o patrocinadores, o bé banners de promoció específics 

per a patrocinadors principals. Aquests banners seran creats i posats en 

marxa per l’empresa adjudicatària, responsabilitzant-se de les 

característiques tècniques pròpies de cadascun. 

- Promocions d'actes 

- Aplicacions, formularis, plantilles d'enquestes o similars. 



 

 

 

 

 
 

11 
 

Departament de Comunicació d’Habitatge 
Àrea de Drets Socials 
Barcelona Gestió Urbanística SA 

- Els webs caldrà que estiguin adaptats als estàndards i tendències dels 

desenvolupaments webs. Caldrà que comptin un disseny adaptatiu que 

permeti l'accés al web des de qualsevol dispositiu mòbil. 

 

2.4. GESTIÓ, MANTENIMENT  I ACTUALITZACIÓ DEL NEWSLETTER 

D’HABITATGE: 

El Newsletter d’Habitatge és una publicació digital que es distribueix a través del 

correu electrònic amb un periodicitat mensual. Es tracta d’un conjunt d’articles 

d’interès pels subscriptors sobre notícies i novetats d’Habitatge en el marc 

territorial de la ciutat de Barcelona. 

La pretensió del Newsletter d’Habitatge és mantenir un vincle continu amb els 

usuaris/es amb la voluntat d’apropar les actuacions públiques i noticiables de 

forma més eficient i propera. A més, també es considera un canal ideal per fer 

arribar als ciutadans i ciutadanes les campanyes concretes d’Habitatge. 

L’adjudicatari, com en la resta de punts que conformen el present plec, haurà de 

gestionar, mantenir i actualitzar la Newsletter sora les consignes que es marquin 

des del departament de Comunicació d’Habitatge. Ara bé, i som s’ha anat 

matisant anteriorment, caldrà complementar i/o combinar les línies proposades 

des d’Habitatge amb propostes proactives de redactat o notícies interessants 

d’incloure per part de l’adjudicatari. 

És important matisar que es realitzaran dos Newsletter’s mensual (és a dir, 24 

publicacions anuals) un destinat a la ciutadania barcelonina en general que 

s’hagi interessat i subscrit a través del web d’Habitatge, i un altra, a nivell intern 

destinat al personal de l’Ajuntament de Barcelona. 

Les característiques del Newsletter són les següents: 

- Té una periodicitat mensual i per tant cal considerar 24 publicacions 

anuals. A més, cal considerar unes 6-7 publicacions addicionals anuals 
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reservades per contingut de campanyes publicitàries que es vulguin 

difondre a través d’aquest canal. 

- El Departament de Comunicació d’Habitatge en determinades 

circumstàncies facilitarà una primera proposta de notícies en format 

butlletí on s’inclouran titulars, text breu de 5 línies i l’enllaç extern de la 

notícia complerta. Aquest primer llistat de notícies i titulars haurà de ser 

complementat amb propostes per part de l’adjudicatari de contingut. 

- En els casos que el departament de Comunicació d’Habitatge no faciliti 

cap butlletí, l’adjudicatari haurà de presentar al departament de 

Comunicació una proposta de notícies, actes o actuacions abans del dia 

15 de cada mes. Aquesta proposta haurà d’incloure titulars, text breu, 

imatge i enllaç extern. La selecció de notícies caldrà fer-la sota criteri 

periodístic i tenint en compte el target a qui va dirigit cada Newsletter. 

- L’adjudicatari també haurà de ser prou proactiu com per determinar un 

ordre de preferència del Newsletter, determinant aquella notícia més 

rellevant i per tant que haurà de ser destacada respecte les altres. 

- Es treballarà el contingut del Newsletter amb un gestor de text i per tant 

l’Adjudicatari serà el responsable d’assegurar-se que el contingut no conté 

cap error gramatical o de redacció. 

- El contingut del Newsletter serà en català, però caldrà considerar-ne les 

seves respectives versions en català, castellà i anglès. 

 

2.5 GESTIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DELS CONTIN GUTS DE 

LES PANTALLES INFORMATIVES UBICADES A LES OFICINES 

D’HABITATGE.  

L’adjudicatari s’haurà de responsabilitzar de la gestió, manteniment i 

actualització de 12 pantalles que estaran instal·lades a les 12 oficines d’habitatge 

de l’Ajuntament de Barcelona. 



 

 

 

 

 
 

13 
 

Departament de Comunicació d’Habitatge 
Àrea de Drets Socials 
Barcelona Gestió Urbanística SA 

La presència d’aquestes pantalles en les 12 oficines és informativa pel que el 

contingut haurà de ser actualitzat d’acord amb les promocions, campanyes, 

noves convocatòries, actes o jornades, entre altres. El contingut serà divers i 

canviant, però sempre relacionat amb els canvis que es realitzin de contingut en 

el web. 

Es calcula que el contingut es modificarà 2-3 vegades per setmana a través d’un 

gestor de text i de contingut audiovisual. 

 

2.6 GESTIÓ, REALITZACIÓ I SUPORT DELS ACTES  

L’adjudicatari haurà de presentar un pla de gestió, realització i assistència als 

actes que el departament de Comunicació coordini o hi doni suport. En termes 

generals, es comptabilitzen la realització d’un mínim de tres actes mensuals. 

Els actes que acostuma a realitzar el departament, sense perjudici que durant el 

contracte se’n doni d’una altra naturalesa, són Jornades, conferències i diàlegs: 

• Les jornades acostumen a ser un parell o tres de dies en els que es tracta 

de forma transversal un tema que s’acaba especificant en diverses 

conferències o debats. 

• Les rodes de premsa acostumen a ser actes informatius convocats pel 

mateix Ajuntament de Barcelona, per tant curts i durant un matí o una tarda. 

• Les conferències són actes més curts en els que es presenta alguna 

novetat política, iniciativa o publicació, entre altres. 

• Els diàlegs tenen format més dinàmic i participatiu en forma de taula o grups 

de debat. La duració acostuma de ser d’un dia màxim 

L’objectiu és el de cobrir l’activitat mediàtica i informativa impulsada des 

d’habitatge i per tant cal garantir l’obtenció, tractament i la rendibilitat del 

contingut que es pugui extreure dels actes: no només per la realització de 

notícies, sinó també oferint un servei de tractament de vídeo. 
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La norma bàsica de desenvolupament d’aquestes serà sempre en el marc de les 

directives i demandes concretes del departament de comunicació.  

A continuació presentem les tasques concretes que sempre s’han d’interpretar 

sense perjudici de qualsevol demanda inclosa en les consideracions generals i 

els objectius abans exposats: 

• L’adjudicatari s’hauria d’encarregar del contacte amb els ponents o 

participants, no per controlar l’assistència, sinó per gestionar el contingut 

de les presentacions i emmarcar-ho en la finalitat de l’acte. 

• L’adjudicatari haurà de redactar un mínim de dues notícies de difusió 

prèvia a l’acte. 

• L’adjudicatari haurà de coordinar-se amb el proveïdor o l’organització del 

mateix acte (per exemple en els casos de retransmissió in streaming) per 

tal d’obtenir el material audiovisual o gràfic de forma proactiva que serveixi 

per la producció de notícies o vídeos de l’acte. 

• L’adjudicatari, en cas que l’organització de l’acte no ofereixi el servei de 

gravació, caldrà que realitzi l’enregistrament de l’acte i de les possibles 

entrevistes que es realitzin en el mateix. 

• L’adjudicatari haurà d’assistir als actes aportant un perfil periodístic, per 

una banda per tal que redacti notícia o crònica de l’acte, i per l’altra per tal 

que es realitzin petites entrevistes dels ponents o participants del mateix.  

• Realització d’un mínim de tres vídeos per acte, ja sigui general de l’acta o 

de parts específiques a través del tractament de càpsules de vídeo 

editades. Així com també la transcripció dels diàlegs i continguts, 

l’elaboració dels subtítols  i com sempre amb un criteri periodístic i seguint 

el relat principal i el to del portal web d’habitatge. 

• Redacció d’un mínim de dues notícies posteriors a l’acte; s’espera que 

l’adjudicatari de forma proactiva exprimeixi al màxim tot el material 

recol·lectat de l’acta generant notícies, entrevistes, contingut pel portal 

web, etc. 
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3. PROPIETAT 

Tot el projecte i sistema desenvolupat per a la realització d'aquest servei serà 

propietat de Barcelona Gestió Urbanística, S.A.. 

 

4. EQUIP HUMÀ DESTINAT AL PROJECTE 

L’adjudicatari haurà de demostrar el compliment dels requisits següents respecte 

l’equip humà que s’ocuparà del projecte: 

- Dos titulats superiors en periodisme i/o comunicació audiovisual. 

D'acreditada experiència  en comunicació digital pública, preferiblement 

amb experiència com a community managers, per desenvolupar i 

gestionar el portal web d’Habitatge. Caldrà que aquesta persona tingui 

experiència demostrable en la cerca de continguts, redacció de textos, i 

habilitats per a les relacions públiques, tot relacionat amb el món de 

municipal i si es possible, amb l’Habitatge. 

- Dissenyador gràfic de suport, amb experiència en webs i tecnologies 

d’animació web. 

- Programador/a , amb experiència en diverses tecnologies web (html, 

xhtml, flash...) 

Un cop s'hagi adjudicat aquest contracte, i si el Departament de Comunicació 

d’Habitatge considera que una o diverses persones responsables de 

desenvolupar-lo no encaixen en l'equip de treball o no tenen prou coneixements 

per desenvolupar el servei, l'adjudicatari haurà de facilitar al mateix l'opció de 

substituir-la o substituir-les per unes altres, sense cap cost addicional. 

Barcelona, 27 de gener de 2017 

Jordi Palay i Escardó 

Cap del departament de Comunicació   

Barcelona Gestió Urbanística S.A. 


