
 

 

 

 

 

 

 

 

Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la contractació de serveis 
mitjançant acord marc en procediment obert per a l’Hospital Clínic de 

Barcelona (HCB), consistents en: 

 

Serveis Professionals de creativitat i dinamització dels continguts digitals 
del Projecte Digital de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
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1.Objectius 

En el marc del projecte de la Nova Web Portal de Salut en marxa a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, s’ha endegat un procés continuat de treball de continguts en salut que 
periòdicament seran pujats als entorns Web de l’Hospital Clínic.  

Es tracta de continguts dirigits als diferents perfils d’usuaris que puguin visitar la nostra web 
amb l’objectiu d’informar-se sobre malalties, tractaments, condiciones de salut, preparació de 
probes, telèfons de contacte, informació sobre professionals de la institució etc. 

Aquesta dinàmica de treball, i l’objectiu establert de produir uns continguts de la màxima 
qualitat possible, i sobre tot, continguts que aquells que els consultin els puguin entendre 
sense problemes, porta associada la necessitat de treballar-los de forma molt creativa en tots 
els aspectes possibles. 

D’altra banda, el projecte de la Web Portal Salut de l’Hospital Clínic, és un projecte viu en el 
temps i que no té una data de caducitat, doncs la comunicació a través d’aquest canal sempre 
serà una necessitat així com un aspecte estratègic per la Institució. 

L’objectiu d’aquest plec és la contractació d’un proveïdor especialitzat en disseny, usabilitat, 
experiència de l’usuari, innovació, i tot allò relacionat amb la comunicació on line i off line de 
forma integrada, que participi en les següents tasques: 

 Assistència a reunions de seguiment del projecte 

 Dinamització de reunions de creativitat 

 Direcció d’art i conceptualització de continguts  

 Disseny i/o producció de continguts on line digitals i off line (papereria, flyers, etc...). 

2. Definició dels Serveis 

L’elaboració continuada dels continguts necessaris per mantenir els entorns webs de l’HCB 
actualitzats amb nous continguts, o la necessitat d’actualitzar els ja existents, porta implícita 
una feina continuada de creació, disseny, revisió, replantejament, innovació i dinamització de 
sessions de treball conjuntes i de forma periòdica. 

L’equip de persones implicades en el projecte, i responsables de mantenir el nivell dels 
continguts, l’estil de comunicació, el nivell de la creativitat i la innovació, així com la proposta 
de valor que es fa des del Web, necessita consolidar una estabilitat al llarg del propers anys per 
generar una dinàmica de treball que doni els millors resultats possibles. 

Una de les potes d’aquest equip de treball és la que correspon al DISSENY Y CREATIVITAT. Això 
significa que el present expedient de contractació s’adreça a empreses amb una trajectòria 
destacada en el camp del disseny, la comunicació on i off line, i la innovació, en el sector de la 
comunicació així com en el sector de la salut. 
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2.1. Tasques a desenvolupar: 
 
El desenvolupament i dinamització dels continguts digitals del Portal Web Salut, o d’altres 
entorns Web de l’HCB, requerirà de la realització de diferents tasques, les quals s’aniran 
definint en funció de les prioritats que l’HCB estableixi en el seu projecte digital.  
 
L’empresa prestadora del servei objecte de la licitació, haurà d’estar en disposició de poder 
realitzar les següents tasques: 

Project Management: 

▫ Gestió i coordinació de les necessitats del projecte amb l’equip del Clínic. 

▫ Direcció d’art de tota la creativitat generada entorn al projecte en les 
diferents dimensions de contingut. 

Servei de disseny gràfic: 

▫ Iconografia: 

• Genèrica website  

• Iconografia malaltia  

▫ Infografies de dades / diagrames  simples de diferents tipus i/o estils 

▫ Cartells pdf descarregables dinA4 a partir dels continguts textuals elaborats. 

▫ Elaboració de il·lustracions de persones, cos humà, animals, etc.  

Servei disseny web: 

▫ Aportació de valor per a la millora de la usabilitat en col·laboració amb el 
proveïdor tecnològic 

▫  Aportació de valor i experiència per la millora constant de l’experiència de 
l’usuari als entorns web. 

Servei en direcció d’art en producció multimèdia i audiovisual: 

▫ Definició de l’estil i to de comunicació en l’elaboració d’elements 
audiovisuals. 

▫ Participació puntual en la producció dels elements audiovisuals. 

▫ Disseny i elaboració de elements multimèdia animats a partir del grafisme 
elaborat. 

Les tasques anteriorment descrites són orientatives, però en funció de la necessitat de 
l’Hospital, podran desenvolupar-se altres tasques relacionades amb l’objecte de la licitació.  
 
  






