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1 Objectius 

Renovació integral del web corporatiu mataro.cat 
 

Amb aquesta renovació es persegueixen el següents objectius: 

� Renovar el look & feel per millorar la UX (User experience i la usabilitat). 

� Adaptar el web 100% als nous formats amb disseny Mobile First.  

� Redefinir l’arquitectura de continguts a una més clara i accessible. 

� Fidelitzar els diferents públics objectius (mataronins, empreses, visitants..) atraient 
tràfic cap a mataro.cat i des d’aquí derivar cap als portals d’administració ciutadana 
(OVAC),promoció de ciutat, cultura, mapes i participació. 

� Incorporar un cercador més funcional i eficaç basat en tecnologia semàntica. 

� Revisar i adaptar el model de fluxos de treball. 

� Revisar l’estratègia SEO alineant-la amb l’estratègia de ciutat. 

� Estudiar incorporació noves funcionalitats. 

� Compliment marc legal (transparència, Llei administració Electrònica) 

� Redefinir la base tecnològica per millora rendiment i edició.  

� Replantejar el model lingüístic per determinar quins continguts són objecte d’estar 
traduïts i a quins idiomes 

L’objecte del contracte és assolir aquests objectius plantejats en aquest plec de 
condicions que té per objecte la contractació dels serveis per dur a terme els treballs de 
conceptualització, disseny gràfic de la interfície, elecció de la plataforma tecnològica i 
implementació i posada en marxa del web municipal de l’Ajuntament de Mataró. 

Els continguts del nou web es definiran a partir de la base dels ja existents en el web 
actual. L’arbre de continguts serà definit per l’empresa adjudicatària juntament amb el 
personal de l’Ajuntament.  Es disposarà dels resultats de l’estudi previ d’anàlisi 
quantitativa mètrica del web que s’adjuntarà a l’empresa adjudicatària. Les funcionalitats, 
aplicacions i serveis telemàtics que s’hauran d’oferir seran objecte detallat per 
l’Ajuntament i també es poden afegir les que se’n derivin de l’estudi previ. (subscripcions 
a butlletins electrònics, possibilitat de sindicació de continguts RSS, integració amb 
social Media, sala de premsa, cercador semàntic,...).  
 

 

 

 

 

 



 

6 

2 Tasques 

1.1 Anàlisi prèvia, conceptualització,  definició de continguts, i 

desplegament del portal 

El projecte comprèn una sèrie de tasques: un estudi previ per definir la plataforma 
tecnològica, l’arquitectura de continguts i el disseny gràfic.De forma genèrica les tasques 
a dur a terme per l’adjudicatari són: 

 

� Benchmarking de 3 ciutats de característiques similars. Comparativa de serveis, 
funcionalitats i disseny web, anàlisi comparativa de públics. 

� Entrevistes amb stakeholders (persones clau en el projecte per definir aspectes 
claus del web: enfocament estratègic). 

� Anàlisi comparativa dels tres gestors de continguts: Liferay, Drupal i un tercer a 
decidir per l’adjudicatari. 

� Desplegament d’un pilot en cada un dels tres gestors de continguts del punt 
anterior (tres en total), el pilot contindrà: 

o Home 

o Sub-home: amb llistat de continguts estructurats 

o Detall d’una notícia (contingut estructurat) 

o Detall d’una activitat d’agenda (contingut estructurat) 

o Cercador 

� Anàlisis de rendiment dels gestors de continguts desplegats en els pilots: 

o Temps de resposta en servir el contingut 

o Infraestructura de publicació de continguts (estàtics, caché,...) 

� Disseny de la imatge gràfica del web i aplicació de la mateixa. 

� Migració i optimització dels continguts ja existents en funció dels requeriments del 
nou sistema. 

� Implementar un sistema de càrrega massiva de continguts estructurats. 

� Creació i restyling amb el nou gestor de continguts de 20 sites temàtics (5 planes 
de mitjana per site). 

� Proves necessàries per garantir el funcionament de la nova plataforma en l’entorn 
de l’Ajuntament. 

� Oferir la formació als gestors proposats per l’Ajuntament.(també en google 
analytics i SEO). 

� Donar suport tècnic i garantir el manteniment de tots els aplicatius durant el 
període que s’especifica a l’apartat 5.5. 

� Proposar un calendari de treball amb un màxim d’execució de sis mesos. 
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1.2 Anàlisi prèvia, conceptualització, i definició de continguts 

El web de l’Ajuntament de Mataró és un mitjà de comunicació municipal i com a tal 
té per objectiu informar la ciutadania de les accions que dur a terme el Govern en el 
marc del seu Pla de mandat, fer promoció de la ciutat difonent les activitats 
organitzades per l’Ajuntament i entitats i facilitar la relació entre l’Administració i la 
ciutadania avançant en l’Administració electrònica.  

Per definir quina és l’arquitectura de continguts ideal per dur a terme aquest 
objectius, quina tecnologia és la més adequada tenint en compte l’estructura i 
l’organització de l’Ajuntament i com es plasma això en un disseny web que permeti 
una navegació òptima amb l’usuari com a referència principal, proposem que 
l’empresa adjudicatària realitzi un estudi previ en què es puguin determinar aquests 
fets diferencials. 
 

1. Disseny de la interfície web 

2. Elecció del gestor de continguts 

3. Definició de l’arquitectura de la informació i arbre de continguts 

 
 

� Anàlisi estat actual: L’adjudicatari realitzarà un estudi que li permeti introduir-se en la 
tipologia de continguts, estructura i deficiències de l’actual web de l’Ajuntament de 
Mataró. L’Ajuntament de Mataró proporcionarà un annex amb dades analítiques que 
mostren accessos, comportaments de l’usuari,continguts més visitats, aquest annex 
permetrà reforçar les conclusions de l’estudi realitzat per l’adjudicatari. 

� Benchmarking de 3 ciutats de característiques similars. Comparativa de serveis, 
funcionalitats i disseny web. 

� Fase d’entrevistes amb stakeholders (persones clau en el projecte per definir 
aspectes claus del web: enfocament estratègic) 
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1.3 Anàlisi i tria d’una plataforma gestora 

Com a resultat de l’estudi l’empresa adjudicatària haurà de fer una instal·lació pilot de 
tres gestors dos d’ells, Liferay i Drupal , en les seves versions community i última versió 
estable,  mentre que el 3r es deixa a elecció de l’empresa. 

 

1.4 Prova pilot 

L’empresa adjudicatària procedirà a la implantació de les tres plataformes (o versions de 
prova) escollides en l’entorn de desenvolupament de l’Ajuntament per provar les 
característiques i funcionalitats. Finalment s’escollirà la solució o la combinació d’elles 
que reuneixi les millors condicions per portar a terme el desenvolupament de la 
plataforma final. Sigui quina sigui la plataforma caldrà desenvoluparà  a mida les 
funcionalitats necessàries per  complir tots els requeriments indicats en el present plec. 
Si es tracta d’un producte comercial s’entén que d’igual manera  les ha de complir. 

Junt amb la instal·lació bàsica del CMS caldrà presentar com a mínim: 

� Home 

� Sub-home: pàgina de segon nivell de profunditat on es pugui veure un exemple 
de menú. 

� Detall d’una notícia (contingut estructurat) 

� Detall d’una activitat d’agenda (contingut estructurat) 

� Cercador 

� Anàlisis de rendiment del gestors de continguts desplegats en els pilots 

� Temps de resposta en servir el contingut 

� Infraestructura de publicació de continguts (estàtics, cache) 

  

 

1.5 Funcionalitats del gestor de continguts 

Fase de disseny i desenvolupament dels requeriments específics que no incorpori la 
plataforma escollida, així com de l’adaptació d’aquelles funcionalitats, que tot i estar 
implementades no encaixin en l’objectiu final. 
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Característiques i funcionalitats del gestor de continguts: 

� El sistema ha de ser suficientment escalable i preparat per poder permetre introduir 
continguts en formats que en un futur puguin ser publicats en altres suports:  mòbils.  

� Ha d’incorporar eines de creació, gestió i maquetació senzilla de butlletins electrònics 
(newsletters). 

� Ha de tenir integrats mòduls de compartir continguts amb xarxes socials, en la seva 
versió per a dispositius mòbils, la botonera que ha de permetre compartir els 
continguts estarà sempre visible independentment de l’scroll realitzat. 

� Ha de disposar de tipologies de continguts estructurats (notícies, activitats, odres del 
dia, pàgines bàsiques, llistats, bànners, etc.) i de la possibilitat de crear-ne de nous. 

� Ha de disposar d’una comunitat nodrida de desenvolupadors i/o marketplaces per 
incorporar pluggins, templates,... al gestor de continguts. 

� Ha de permetre l’edició en entorns de programació (codi font) o entorns de vista de 
disseny (WYSIWYG). 

� Ha d’incorporar la possibilitat de crear noves pàgines a través de plantilles de forma 
intuïtiva i fàcil. La gestió d’aquestes plantilles així com la de la maquetació de 
qualsevol secció del web ha de ser modificable des de l’editora, sense necessitat 
d’un editor de codi extern, però ha de permetre exportar el codi font per editar-ho 
externament si l’usuari així ho vol. 

� S’ha de permetre la gestió de tots els elements de la pàgina (notícies, imatges, 
vídeos) de forma independent tant pel que fa a la maquetació com a la seva 
publicació. 

� Els arxius d’imatge, així com els documents que es vulgui emmagatzemar, s’han de 
poder pujar al servidor des d’alguna funcionalitat pròpia del gestor, sense necessitat 
de fer ús d’un client FTP. 

� Ha de poder gestionar arxius de diferents formats: .doc, .pdf, .gif. jpg, .wma, .mp3, 
.swf, .html, .htm, .php (si fos el cas), .jsp (si fos el cas), .xml. 

� Ha de poder definir un sistema de gestió d’usuaris basat en una jerarquia de 
permisos i privilegis. El procés hauria de poder permetre la validació de documents 
depenent de l’estat en què es trobin: edició, redacció, traducció, correcció, etc. 

� L’accés telemàtic des de qualsevol punt ha d’estar permès, sempre sota 
contrasenya, i s’ha de garantir l’accés multiusuari simultani. De la mateixa manera ha 
de permetre decidir quins usuaris poden editar documents o registres i si això es pot 
fer de forma simultània. 

� Els continguts finals publicats mitjançant l’eina de gestió han d’acomplir els requisits 
d’accessibilitat marcats per la w3C, com a mínim s’ha de validar el nivell així com 
assegurar el compliment de l’estàndard internacional ISO 9241-151:2008 (en 
concret, per a l’Ergonomia de la interacció home-sistema. 

� En tot moment s’ha de poder efectuar una vista prèvia del material que s’està editant, 
tant de forma independent com en el conjunt final de la pàgina. 
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� El sistema d’organització d’arxius ha de permetre la recuperació de forma ràpida i la 
recerca de registres de qualsevol tipus (notícies, imatges, vídeos, pàgines web) a 
través de diferents criteris de recerca: nom, id, data de publicació, paraules clau, data 
de caducitat, de modificació, etc. 

� Els elements que s’han de poder configurar des del gestor són per exemple: notícies, 
ordres del dia, actes, entitats, organitzacions, actes d’agenda, imatges, vídeo, àudio, 
pàgines webs, documents, ofertes de treball. També s’ha de permetre crear-ne de 
nous d’igual manera. 

� La definició d’un sistema àgil i flexible d’agenda de ciutat i d’inserció d’esdeveniments 
que permeti incorporar dades d’altres sistemes d’ informació interns de l’Ajuntament 
(bé des de ‘rss, xml o similars). 

� Format multiidioma: l’editora ha de permetre la inserció i gestió dels continguts al 
menys en 4idiomes, català, castellà, francès i anglès. Els continguts que proposarà 
l’Ajuntament en la primera proposta d’arquitectura s’hauran de presentar en 4 
idiomes, així com les versions corresponents de les pàgines que els contenen. 

� No pot existir limitació en el número de nivells disponibles per a la creació de menús, 
el sistema implantat ha de permetre el creixement vertical i/o horitzontal més enllà de 
la seva configuració inicial. 

� Gestió dels menús de navegació: els elements de navegació de la pàgina, menús, 
submenús, etc. s’han de poder configurar des del gestor de continguts de forma fàcil 
i accessible sense que això afecti el conjunt dels continguts. 

� Els sistemes publicitaris que la pàgina pugui incorporar: bànners, botons, etc.. s’han 
de poder gestionar des del gestor. S’han de poder controlar independentment de 
cada element de la pàgina amb atributs com la caducitat, els hipervincles, i sistema 
de control de clics, estadístiques d’accés etc. 

� També ha d’incorporar automatismes i widgets/pluggins (del tipus carrousels, sliders, 
continguts anidats, botons, a poder ser amb bootstrap 4 com a framework).  

� Integrar google analítics o en el seu defecte un sistema de control d’accessos i 
visites detallats independent o integrat al gestor serà imprescindible. Si l’eina no 
contempla aquest factor, serà objecte del concurs incorporar els recursos necessaris 
(programació de codi font, inserció d’scripts,..) que garanteixin la solució d’aquest 
punt.   

� El web ha d’incorporar com a mínim un sistema de cerca àgil i dinàmic que permeti la 
recerca de documents i pàgines per diferents criteris de recerca. El cercador ha de 
permetre suggeriments de cerca a partir dels tres caràcters escrits. El cercador 
disposarà de funcionalitats avançades que permetin acotar el resultat de la cerca. 

� S’han de poder assignar continguts relacionats (notícies relacionades, fotografies, 
vídeos, ordres del dia). Aquestes han de poder-se afegir de forma fàcil per a l’usuari 
des de la plataforma gestora. 

� El web ha de disposar d’un sistema de creació de sites temàtics, que es puguin 
activar temporalment i/o periòdicament, aquests sites podran heretar l’estil del web 
principal o disposar d’un estil propi. 



 

11

� El web disposarà d’una àrea on poder visualitzar d’una manera ràpida la distribució 
dels seus continguts (mapa web o mapa del lloc). Cal que el web disposi de sistemes 
d’informació que permetin a l’usuari identificar l’àrea del web que està visitant. 

� Servei d’alertes i notificacions per correu electrònic i SMS i les eines associades per 
a la subscripció a aquests serveis. 

� Disposar de sistemes d’autentificació mitjançant les credencials de les xarxes socials 
i sistema de registre d’usuaris(ciutadans) propi per aquells usuaris que no disposin 
de credencials en xarxes socials. 

� El gestor de continguts ha de disposar d’un control de versions que permeti 
recuperar de manera fàcil i autònoma pels editors de versions publicades amb 
anterioritat. 

� Haurà de permetre autentificar-se en el directori actiu (AD de Microsoft) de 
l’Ajuntament de Mataró, i haurà de permetre incorporar usuaris externs (ciutadans, 
col·laboradors,...) que no existeixen en l’actual directori actiu 

� El gestor de continguts disposarà d’una API/servei web que permeti accedir a totes 
les funcionalitats del gestor de continguts. 

 

1.6 Disseny de la imatge gràfica del web i aplicació de la mateixa 

L’adjudicatari haurà d’implementar/desplegar en el gestor de continguts la proposta 
gràfica del nou web que decideixi l’Ajuntament de Mataró, aquesta proposta pot ser una 
evolució d’una de les tres propostes presentades amb les ofertes d’aquest plec o una de 
nova. 

La proposta ha d’incloure: disseny de la home page i aplicacions de la imatge a les 
pàgines interiors i tots els tipus de continguts estructurats que es defineixin en la fase de 
definició.  

L’aplicació final de la imatge escollida es farà respectant sempre les indicacions de 
l’Ajuntament sobre la imatge corporativa. 

� Els dissenys han de ser Mobile First . La resta de formats i resolucions de pantalla  
han de mostrar els continguts de forma adaptada. 

� Els criteris de col·locació i maquetació dels continguts, especialment de la home i el 
seus menús de navegació han d’observar la usabilitat i l’UX com a base i serà 
imprescindible en les arquitectures de qualsevol de les propostes. Les dades 
obtingudes en la fase analítica s’hauran de tenir en compte per dissenyar les 
maquetes. 

� Totes les imatges, logotips, grafismes, etc . els aportarà l’empresa adjudicatària, 
excepte en aquells casos en què l’Ajuntament expressament així ho demani. 
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� Cal que els fulls d’estil subministrats a l’Ajuntament siguin autoexplicatius i que 
permetin la fàcil identificació dels elements HTML en els que s’apliquen. A més, 
aquests fulls d’estil cal que siguin òptims i no incloguin definicions d’estil no utilitzats 
en el web. Caldrà evitar la redundància d’estils i estils de prova o fruits del 
reaprofitament de desenvolupaments anteriors. 

 

1.7 Migració i optimització dels continguts ja existents en funció dels 

requeriments del nou sistema 

La migració dels continguts del web actual de les bases de dades correrà a càrrec de ‘l 
adjudicatari.  

Si bé no s’hauran de migrar tots els continguts actuals, l’Ajuntament entregarà un 
document amb la quantitat, tipologia i volum dels contingut a migrar un cop feta la fase 
de consultoria prèvia que durà a terme el mateix licitant. 

A continuació es mostra el nombre de continguts a migrar: al final d’aquest plec s’adjunta 
un exemple de l’estructura xsd i xml d’un dels continguts. 

 

Activitats 16206 

Notícies 9989 

Ordres del dia  5810 

Avisos 3519 

Convocatòries 2867 

Fitxes de tràmits 367 

Activitats educació 232 

Fitxes d’ocupació 171 

 

 

L’adjudicatari serà l’encarregat de depurar i adaptar els codis font dels continguts ja 
existents per tal d’inserir-los a les bases de dades del nou sistema. Aquest procés inclou 
el re nomenament de tots els arxius ubicats actualment a l’ FTP i la base de dades, així 
com de les pàgines web, els arxius de configuració i aplicacions existents per adaptar-los 
al nou sistema. La definició de l’arquitectura de carpetes i directoris i la seva reubicació a 
la nova arquitectura també s’ha de dur a terme. 
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El procés de migració està subjecte als requeriments tècnics marcats pel Servei de 
Sistemes i Telecomunicacions de l’Ajuntament (endavant SITT) i els que s’indiquen en 
l’apartat plataforma tecnològica d’aquests plec.  

* El hosting, la reserva de dominis, sistemes de seguretat de la pàgina (backups, etc.) no 
són objecte d’aquest concurs ja que són competència de l’Ajuntament. 

 

1.8 Programació de les pàgines i aplicacions estipulades 

Les funcionalitats requerides que no incorpori la plataforma escollida hauran de ser 
programades i implantades, tant si es tracta de plataformes open source o de productes 
comercials. Els nous continguts/desenvolupaments s’hauran de programar en llenguatge 
de programació designat pel SITT (html, xml, json, javascript, java, php, etc.) i sempre 
compatible amb el gestor de continguts de la nova web La maquetació de la pàgina a 
partir de la versió de l’arquitectura proposada per l’Ajuntament es presentarà com a 
mínim en quatre idiomes. 

1.9 Provisió i instal·lació dels materials necessaris 

L’Ajuntament proveirà l’arquitectura tecnològica que s’especifica a l’apartat corresponent 
d’aquest mateix plec. 

Tota la infraestructura necessària pel desplegament del projecte es realitzarà en els 
centres de càlcul (CPD) de l’Ajuntament de Mataró. D’acord amb l’Ajuntament de Mataró 
es podran utilitzar serveis externs ( Google analítics, youtube, o altres) . 

L’adjudicatari serà responsable d’instal·lar, configurar i parametritzar el programari 
necessari en els servidors de l’Ajuntament de Mataró qui proveirà les claus d’accés als 
servidors. 

1.10 Proves necessàries per garantir el funcionament de la nova 

plataforma en l’entorn de l’Ajuntament 

El calendari presentat ha d’estipular un període de proves durant el qual s’han de 
corregir els possibles mal funcionaments. 
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1.11 Formació als gestors proposats per l’Ajuntament 

El calendari estipularà també un període durant el qual es donarà la formació presencial 
necessària a aquelles persones que l’Ajuntament fixarà com a gestors de l’eina. 
L’empresa també haurà de lliurar un manual d’usuari de la plataforma tal i com 
s’especifica a l’apartat de documentació a lliurar. 

La formació ha d’incloure també un mòdul de Google Analítics i un mòdul de SEO. 
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3 Arquitectura tecnològica 

L’arquitectura ha de complir requisits d’alta disponibilitat i permetre oferir una gran 
qualitat de connexió, a més de rapidesa i agilitat de navegació. 

En aquest sentit,  l’adjudicatària haurà de garantir que la infraestructura de software 
desplegada assoleix les següents mètriques: 

 

Mètrica Valor requerit 

Average Application Response Time 
(Temps mitjà de resposta de l'aplicació) 

Menys 1.5 segons 

Peak Response Time (Temps de 
resposta màxima) 

Max 4 segons 

Error Rate (Taxa d'error) Menys 0.1 % 

Concurrent Users (Usuaris concurrents) Mínim 1000 

Requests Per Second (Sol·licituds per 
segon ) 

Mínim 2.000 peticions/segon 

Els valors anteriorment descrits són aproximats, en cas d’incompliment l’adjudicatari 
podrà justificar l’ incompliment, l’Ajuntament de Mataró es reserva el dret d’acceptar  
l’incompliment o exigir l’aplicació de mesures correctores per assolir les mètriques 
descrites en la taula anterior o considerar altres valors com a òptims. 

L’arquitectura a desplegar estarà totalment redundada, a excepció de la base de dades 
si no fos possible, l’Ajuntament disposa de dos CPD que permeten la redundància 
exigida, l’adjudicatari haurà de configurar la infraestructura software del gestor de 
continguts per garantir aquesta redundància. 

El codi haurà de ser plenament optimitzat. 

El sistema ha d’incorporar un sistema de logs intuïtiu per identificar error de programació, 
així com un sistema per netejar la cache. 

1.12 Maquinari i programari de base 

ENTORN DE PRODUCCIÓ 

L’Ajuntament de Mataró disposa actualment de la següent  infraestructura de servidors, 
l’adjudicatari podrà proposar canvis en la mateixa per a la publicació dels continguts de 
la web, en aquest cas s’haurà de consensuar amb l’Ajuntament l’aplicació dels canvis 
proposats. 
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Servidors web 

Dos servidors virtuals en plataforma vmware esxi 5.5 balancejats per dos Radware WSD 

o    Sistema operatiu i versió Apache: 

o    Linux distribució Fedora Core 5 (Apache/1.3.27) 

Servidor d’aplicacions 

Dos servidors virtuals en plataforma vmware esxi 5.5 connectats per mod_jk als 
servidors web Apache del punt anterior 

o    Sistema operatiu i versió Tomcat: 

o    Linux distribució Fedora Core 5 ( Tomcat 5.0.28  sobre JDK 1.5.0_14) 

Servidor de bases de dades 

Cluster de dues màquines físiques HP Proliant G9 amb Oracle Linux 6.5 64 bits 

o SGBD:  Oracle 11.2.0.4 Enterprise Edition with Real Application Cluster 

Servidor de correu 

o Microsoft Exchange 2007 sobre Windows 2003 Server 

Notes sobre la infraestructura: 

o Els balancejadors actuals es canviaran abans de final d’any per dos Kemp 
LoadMaster 3400. 

o La base de dades corporativa és possible que s’actualitzi de versió durant el 
2018 ( Oracle 12 ) 

o La plataforma de virtualització és possible que s’actualitzi de versió durant el 
2018 ( vmware esxi 6.5) 

o El sistema operatiu per totes les màquines noves hauria de ser preferentment 
CentOS 7 de 64 Bits. 

o La infraestructura de correu electrònic és possible que canviï durant el 2018 
 (Exchange 2016, Zimbra, o altres ). 

o L’Ajuntament disposa actualment d’una infraestructura per a les aplicacions 
internes : Apache 2, JBoss 4.2, JRockit , aquesta infraestructura es pot replicar 
per al present projecte. 
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1.13 Llenguatges de programació 

Els llenguatges de programació que poden ser emprats per al desenvolupament del 
projecte són les següents: 

� HTML com a llenguatge bàsic de generació de planes estàtiques 

� JSP o PHP com a llenguatge de generació de planes dinàmiques 

� Java com a llenguatge de programació de la lògica de procés o php si el gestor 
de contingut fos Drupal 

�  XML com a llenguatge d’alt nivell per la configuració i estructuració de 
determinats fluxos, etc. 

  

REQUERIMENTS DE NAVEGADOR EN EL CLIENT PER   LA WEB  
I GESTOR/EDITOR DE CONTINGUTS (CMS) 

Amb la finalitat de garantir el màxim d’independència en els dispositius clients i 
l’accessibilitat de la solució, s’hauran de complir les normes WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium). 

La web i el gestor de continguts haurà de poder-se visualitzar en els següents 
navegadors: 

�        Microsoft Internet Explorer 11.0 o superior 

�        Chrome 50 o superior 

�        Firefox 52 o superior 

�         Microsoft Edge 14 o superior 

. 

S’estableix que la interfície d’usuari es desenvoluparà per a una resolució mínima de 
1.024 x 768 píxels, amb una profunditat de color de 16 bits, per al gestor de continguts. 

IDIOMA  

Tots els continguts, components i serveis interactius desenvolupats (en concret, les 
interfícies d'usuari final i text d’ajuda) han de presentar-se integrament i obligatòriaen 
català, així com tota la documentació generada durant el desenvolupament dels treballs 
objecte del projecte. 
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1.14 Integració de sistemes 

El desenvolupament de les aplicacions, mòduls o components objecte d’aquest plec 
s’integraran amb la resta de sistemes d’informació de l’Ajuntament en funció de la 
tipologia d’informació que tracti en cada cas i segons instruccions de l’Ajuntament de 
Mataró. Concretament, s’haurà d’integrar amb: 

� El subsistema de seguretat corporativa, fent ús del login únic implantat en 
JOSSO i els esquemes de seguretat associats. Si el gestor de contingut disposa 
d’un sistema d’identificació d’usuaris i gestió de seguretat propis, aquests 
s’hauran d’inhabilitar i substituir pel login únic JOSSO. La gestió dels permisos es 
substituirà en la mesura que sigui possible. Si el gestor de contingut és Drupal 
l’autentificació es realitzarà directament contra el Directori Actiu (LDAP). 

� Les aplicacions de BD Unificada de Persones, Inventari d’Elements, Calendari i 
qualsevol altre que sigui adient en el seu moment. 

El gestor de continguts ha de disposar d’una API REST pública que permeti la gestió 
integral de continguts, l’API utilitzarà HTTP/HTTPS per obtenir dades i gestionar 
operacions , el format de dades d’intercanvi serà XML i/o JSON. 

Anàlogament  l’Ajuntament posarà a disposició del gestor de continguts una API java per 
al consum de serveis interns i desenvoluparà progressivament l’API REST via 
HTTP/HTTPS per ser consumits per les plataformes no java. 
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4 Calendari 

El desenvolupament no podrà excedir de 6 mesos a partir de l’aprovació de l’acta d’inici. 
En aquest cas l’empresa ha de proposar un calendari on s’estipulin de forma aproximada 
les etapes i el temps dedicat a cadascun dels processos descrits en l’apartat 2 d’aquest 
plec (prova pilot, implementació, migració i programació, proves, formació i posada en 
marxa).  

 

5 Pressupost 

Les empreses hauran de presentar un pressupost detallat explicitant l’import màxim pel 
total del projecte, tenint en compte que el pressupost màxim disponible és de 100.000 
euros IVA. inclòs.  

 
6 Millores a proposar 

Es valorarà l’aportació de solucions (hardware i/o software) que millorin el temps de 
càrrega/resposta de planes web així com l'optimització dels continguts web. 
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7 Execució i gestió del projecte 

El projecte es portarà a terme d’acord amb la metodologia de treball de 
desenvolupament iteratiu amb utilització de prototipus proporcionada per l’Ajuntament de 
Mataró. Aquesta metodologia pot incloure convencions de programació i d’estil, plantilles 
i normatives de nomenclatura entre d’altres. 

Per a l’aprovació definitiva del document funcional, caldrà presentar una maqueta on es 
pugui apreciar la proposta de distribució de continguts, la proposta de navegació de les 
principals funcionalitats del sistema i les diferents vistes o presentació en funció dels 
principals perfils d’usuari. Un cop validada la maqueta i el document funcional es donarà 
per tancada la fase d’anàlisi de requeriments en la primera iteració. 

L’adjudicatari pot desenvolupar el projecte amb qualsevol metodologia de construcció de 
programari (cascada, espiral, etc.), sempre i quan es permeti fer un mínim de dues 
iteracions que permetin definir i assolir amb seguretat els objectius i requeriments del 
projecte. Això pot implicar que s’ajustin els requeriments en la segona iteració en funció 
dels resultats obtinguts en la primera, sempre dins de l’àmbit de requeriments 
especificats en el present plec. 

 

1.15 Equip de treball 

Es designarà una persona de l’adjudicatari com a cap de projecte, que assumirà les 
tasques d’interlocució amb el cap de projecte nomenat per l’Ajuntament de Mataró. 

A continuació es detallen els diferents rols que es podrien requerir per al 
desenvolupament del projecte: 

� Cap de projecte 

� Creatiu / dissenyador gràfic 

� Expert en UX i usabilitat 

� Analista funcional 

� Programador 

� Editor/redactor de continguts 

L’empresa licitadora identificarà en la seva proposta la/les persones que jugaran cada 
rol. A l’oferta caldrà incloure l’historial professional de les persones que participaran en el 
projecte així com el paper que hi desenvoluparan, les seves responsabilitats i 
l’organització de l’equip. 

Si així ho desitgen, les empreses licitadores podran incloure en aquest apartat la llista de 
projectes similars desenvolupats, indicant una breu descripció del projecte, el número de 
persones que van treballar-hi i el número d'h que s’hi van realitzar. 
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1.16 Acceptació dels tècnics 

Abans de l’inici de qualsevol desenvolupament, els responsables de l’Ajuntament de 
Mataró faran una entrevista als tècnics assignats, podent sol·licitar un canvi del personal 
assignat en el cas que, per qüestions tècniques, ho considerin necessari. 

Un cop adjudicat el projecte, qualsevol canvi en el personal assignat s’haurà de fer 
garantint que no es perd competitivitat en l’equip i haurà de ser aprovat per escrit per 
part del cap de projecte de l’Ajuntament de Mataró. L’empresa adjudicatària serà la 
responsable de cobrir les baixes o absències de llarga durada (superiors a 3 setmanes 
dels seus tècnics) que puguin posar en perill el compliment dels terminis del projecte. 

 

1.17 Planificació, direcció i seguiment del projecte 

A partir de les especificacions proporcionades per l’Ajuntament de Mataró, l’empresa 
adjudicatària realitzarà l'anàlisi i planificació del projecte des del seu desenvolupament 
fins a la seva implantació i posada en marxa, així com els terminis de lliurament de 
cadascuna de les fases. Al final de cadascuna d’aquestes fases, l’Ajuntament de Mataró 
rebrà tots els productes resultants de la mateixa i hi donarà el seu vistiplau o indicarà les 
correccions que es considerin oportunes abans d’iniciar la realització de la següent. 

La durada del projecte no podrà excedir 6 mesos  en temps transcorregut des de 
l’aprovació de l’acta d’inici de projecte. 

El seguiment i control del projecte s’efectuarà sobre les següents bases: 

� Seguiment continu de l’evolució del projecte entre els caps de projecte de 
l’Ajuntament i l’adjudicatari. 

� Reunions de seguiment i revisions tècniques, amb periodicitat quinzenal, amb la 
participació dels Caps de projecte de l’Ajuntament de Mataró i l’adjudicatari i les 
persones que aquests considerin oportunes, per revisar el grau de compliment 
dels objectius, la planificació, les reassignacions i variacions de personal dedicat 
al projecte i en cas de necessitat per establir les mesures correctores oportunes. 

� Proves necessàries sobre els jocs corresponents per verificar la qualitat i el 
funcionament correcte, segons especificacions, dels treballs realitzats i dels 
productes instal·lats. 

� Si aquestes proves són satisfactòries, el director tècnic atorgarà l’acceptació per 
escrit, entrant en vigor les condicions de garantia i servei postvenda establerts. Si 
no és així, s’indicarà també per escrit les raons per les què no s’accepta i s’haurà 
d’indicar un termini per reparar els errors. 
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De cada revisió tècnica, l’adjudicatari farà i distribuirà entre tots els participants l’acta 
corresponent. 

1.18 Productes a lliurar 

CODI FONT I ELEMENTS GRÀFICS  

L’adjudicatari lliurarà la darrera versió dels programes font de tots els mòduls i/o 
components desenvolupat pel projecte. Aquests fonts es lliuraran en una estructura de 
projecte de l’IDE Eclipse i hauran de poder ser compilats i muntats amb èxit i sense 
errors als equips de l’Ajuntament de Mataró. També es lliuraran totes les pantalles i 
elements gràfics en el format original en què s’hagin produït. 

L’Ajuntament de Mataró haurà de disposar en tot moment del codi font de la versió amb 
la que estigui treballant. 

Totes les versions aniran correctament etiquetades amb el codi de la versió i la seva 
data de tancament. 

DOCUMENTACIÓ  

Al llarg del projecte s’anirà lliurant la documentació del mateix, que haurà de ser validada 
per part del cap de projecte de l’Ajuntament de Mataró. 

Tota la documentació es lliurarà en català, amb un mínim d’una còpia correctament 
enquadernada amb fulls fàcilment intercanviables. Al mateix temps, es lliurarà 
l’esmentada documentació en el suport magnètic que s’acordi per facilitar el seu 
tractament i reproducció.  

A tots els documents que s’hagin de lliurar hi constarà com a mínim el responsable, la 
data d’acabament i la versió. 

L’adjudicatari lliurarà la documentació que s’inclou a la llista següent: 

� Anàlisi funcional 
� Descripció funcional d’interfícies d’usuari 

� Disseny interactiu i gràfic 
� Esquema d’ergonomia de navegació i usabilitat 

� Manual d’usuari amb ajuda contextual disponible on-line, en format PDF i html. 
� Descripció dels menús i funcions realitzades 
� Funcionalitat i opcions de les aplicacions 

� Documents de seguiment i gestió del projecte 
� Acta d’inici de projecte 
� Actes de reunió 
� Informes de seguiment del projecte 



 

23

� Acta de fi de projecte 
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8 Estructura normalitzada de contingut de les ofertes 

Amb caràcter general, les ofertes que presentin els licitadors hauran d’incloure el total 
dels serveis i productes sol·licitats d’acord amb allò què es descriu en aquest plec. 

Independentment de què el licitador pugui adjuntar a la seva oferta la informació 
complementària que consideri d’interès, l’oferta s’estructurarà obligatòriament de la 
forma que s’indica a continuació. En el cas de presentar variants a l’oferta els següents 
apartats es particularitzaran per a cadascuna d’elles. 

 

1. Índex.  

2. Descripció de la proposta tècnica, gràfica, equi p de treball i altres 
condicions requerides del plec  

1. Propostes gràfiques 

2. Arquitectura de continguts 

3. Proposta tècnica d’arquitectura de servidors en Drupal o Liferay o 
alternativa 

4. Equip de treball 

5. Altres condicions  

4. Millores proposades 

Descripció de les millores proposades  

5. Calendari proposat 

Proposta de càlcul de temps d’execució de les diferents etapes 

6. Altres 

 

1.19 Informació addicionals sobre el contingut de les ofertes 

PROPOSTES GRÀFIQUES (CRITERI CV01) 

Amb aquest punt es pretén poder obtenir una idea de la capacitat del licitador per 
plasmar en un format web els principals trets característics d’una administració pública 
en la seva presència a Internet. S’analitzarà la creativitat, el domini del disseny 
d’interfícies d’usuari per a una millor user experience, el criteri estètic, etc. 

El licitador haurà de presentar 3 maquetes que han d’incloure com a mínim una home 
page i una plana interior/detall (notícia, activitat, pàgina de informació d’un servei,...). 
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� Els dissenys han de contemplar al menys una adaptació en format mòbil, tauleta i 
desktop. 

� Els criteris de col·locació i maquetació dels continguts han de tenir en compte la 
usabilitat i l’UX. 

� Cal mostrar almenys en format wireframe una proposat de menús de navegació. 

� Els dissenys presentats han de poder-se implementar i gestionar posteriorment 
des de l’eina gestora. 

� Les tipografies, colors i elements estructurals de les pàgines han de ser 
susceptibles de canvi des de la gestora o mitjançant fulls d’estil css . 

� Un cop decidida la imatge l’empresa haurà de programar els continguts en funció 
d’aquella imatge. 

� Totes les imatges, logotips, grafismes, etc els aportarà l’empresa adjudicatària, 
excepte en aquells casos en què l’Ajuntament expressament així ho demani. 

� Cal que els fulls d’estil subministrats a l’Ajuntament siguin autoexplicatius i que 
permetin la fàcil identificació dels elements HTML en els que s’apliquen. A més, 
aquests fulls d’estil cal que siguin òptims i no incloguin definicions d’estil no 
utilitzats en el web. Caldrà evitar la redundància d’estils i estils de prova o fruits 
del reaprofitament de desenvolupaments anteriors. 

L ’A RQUITECTURA DE CONTINGUTS (CRITERI CV02) 

Amb  aquest punt es pretén d’una banda veure la capacitat del licitador de presentar un 
esbós d’arquitectura de continguts per determinar el grau de conceptualització i anàlisi 
de dades basant-se en eles seus propis conclusions i en les dades facilitades per l’estudi 
analític adjuntat.  

L’altre aspecte a valorar és la proposta de continguts i els seus nivells de profunditat així 
com el sistema de navegació i menús proposat. 

M ILLORES PROPOSADES(CRITERI CV03) 

Es valorarà la incorporació de solucions (hardware i/o software) que millorin el temps de 
càrrega/resposta de planes web així com l'optimització dels continguts web. 

PROPOSTA TÈCNICA D ’ARQUITECTURA DE SERVIDORS EN DRUPAL O L IFERAY O 

ALTERNATIVA (CRITERI OBLIGATORI NO AVALUABLE ) 

El licitador presentarà un esquema amb la infraestructura (hardware/software, servidors 
web, servidors d’aplicacions, servidors de base de dades, servidors de cache,....) 
necessari per donar resposta als requeriments funcionals i tècnics descrits en el present 
plec. Aquest esquema es realitzarà amb un dels gestors de continguts ( Drupal o Liferay 
o un tercer a proposta del licitador). 
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1.20 Taula resum de criteris de valoració 

Totes les ofertes, en el sobre 2, hauran de portar una taula resum que especifiqui per 
cada criteri de valoració o obligatori, si es compleix o no, i s’indiqui el número de pàgina 
de la memòria tècnica de l’oferta a on es detalla el compliment d’aquest apartat. El 
compliment de tots els criteris de la taula resum no eximeix complir la resta de 
condicions tècniques descrites en aquest plec tècnic.  

 

CODI Resum dels requeriments tècnics obligatoris. 

Veure detall al redactat existent en aquest plec 

SI/NO Pàgina  

en 

l’oferta 

Observacions 

CV01 Propostes gràfiques    

CV02 Arquitectura de continguts i sistema de 

navegació 

   

CV03 Millores proposades    
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9 Criteris per a la valoració d’ofertes 

1.21 Puntuació 

CV01 - Propostes gràfiques: fins a 15 punts 

� Es valorarà fins a 5 punts la presentació i el nivell de detall de wireframes, 
prototips o mockups amb especial atenció a la usabilitat i l’argumentació de la UX 
(User experience). 

� Es valorarà fins a 5 punts la creativitat en la integració de la imatge corporativa en 
el nou disseny, els colors escollits i les tipografies. 

� Es valorarà fins a 5 punts la distribució dels continguts de la home i 
l’argumentació de la seva distribució visual i funcional (s’adjuntarà anàlisi mètrica 
prèvia).  

CV02 - Arquitectura de continguts i sistema de navegació: fins a 10 punts 

� Es valorarà fins a 5 punts la proposta inicial d’arbre de continguts (s’adjuntarà 
document d’analítica mètrica recent). 

� Es valorarà fins a 5 punts el sistema de navegació escollida i el sistema de 
menús escollit (menús, representació en dispositius (sistema retràctil, lateral, 
push up, etc..)  

CV03 - Millores proposades. fins a 10 punts 

CV04 - Oferta econòmica. fins a 65 punts 

 

 

10 Condicions generals de contractació 

Totes les ofertes realitzades pels proveïdors, així com els contractes en els que siguin 
part com a proveïdor, estaran subjectes a les presents Condicions Generals de 
Contractació que, de no haver estat expressament acceptades amb anterioritat, 
s’entendran acceptades per la simple presentació de l’oferta vinculada al present plec de 
condicions i/o per l’acceptació del contracte. 

Les presents condicions anul·len i deixen sense efecte els acords ja existents 
anteriorment entre les parts que s’oposin o siguin contradictoris amb les mateixes. 
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1.22 Preus i forma de pagament 

Els preus inclouen despeses i impostos. Els preus, un cop acceptada l’oferta, no podran 
sofrir variacions a l’alça per part de l’adjudicatari en cap cas. 

Exceptuant que s’hagi acordat un termini diferent, l’Ajuntament de Mataró haurà de 
pagar a l’adjudicatari la factura en els terminis establerts. La facturació de la fase 1 es 
farà segons el model següent: 

� en el moment de la signatura del contracte, un 10% del preu total acordat 

� els imports corresponents als treballs acceptats, fins a un 10% addicional del preu 
total acordat 

� en el moment en què l’Ajuntament de Mataró faci l'aprovació definitiva del projecte, el 
80% restant de l’import total 

L’acceptació dels treballs la farà el cap de projecte de l’Ajuntament de Mataró. Requerirà 
que totes les tasques descrites en la fase a aprovar estiguin instal·lades i provades amb 
resultat satisfactoris, d’acord amb l’anàlisi i les especificacions acordades, a les 
instal·lacions de l’Ajuntament. 

Per a l'aprovació definitiva del projecte, si no es troben defectes o mancances en els 
treballs lliurats, el cap de projecte de l’Ajuntament realitzarà en un termini màxim de 
quinze dies un informe positiu que servirà com a document de recepció i vistiplau del 
mateix. La garantia començarà a comptar a partir de la data en què es faci la recepció 
del projecte. 

Una còpia de l’informe d'aprovació definitiva del projecte es remetrà al Servei de 
Compres, a fi de considerar el termini de garantia del contracte i donar constància de 
l’acabament del mateix per a la devolució de les garanties. 

 

1.23 Termini de subministrament 

Els terminis de subministraments facilitats per l’adjudicatari no podran tenir una desviació 
superior al 15% de la planificació estimada en l’oferta/contracte, sempre que 
l’Ajuntament de Mataró hagi atès puntualment l’acompliment de llurs obligacions 
econòmiques i hagi facilitat a l’adjudicatari els materials, elements, documentació i, en 
general, informació que necessiti per a l’execució del contracte. 
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1.24 Subministraments de tercers 

L’adjudicatari no podrà contractar o subcontractar a tercers els béns o serveis necessaris 
per a l’execució del contracte sense el consentiment exprés de l’Ajuntament de Mataró. 

 

1.25 Transferència tecnològica 

Durant l’execució dels treballs objecte del contracte, l’adjudicatari es compromet a 
facilitar en tot moment, a les persones designades per l’Ajuntament de Mataró per a 
aquests efectes, la informació i documentació que sol·licitin per disposar d’un ple 
coneixement de les circumstàncies en què es desenvolupin les feines, així com dels 
eventuals problemes que puguin plantejar-se i de les tecnologies, mètodes i eines 
utilitzades per resoldre’ls. 

 

1.26 Suport i garantia 

1. Durant el termini de 6 mesos corresponents a l’execució de la fase 1 del projecte i 
els 6 mesos posteriors a la finalització de dita fase, l’adjudicatari garanteix la 
reparació sense cap cost de qualsevol defecte del programari com a resultat de no 
ajustar-se a les especificacions acordades.  
 
Durant aquest període de garantia s’establiran els nivells de servei següents: 

� Problemes molt greus (que impedeixin l’accés des d’Internet a la pàgina web o 
l’accés a continguts de la web, sempre que es consideri provat que no es tracta 
d’un problema ocasionat pel mal funcionament de la maquinària de l’Ajuntament). 

En aquests casos s’estipula que la disponibilitat ha de ser de 24 h inclosos festius i 
el temps de resposta immediat. 

� Problemes greus (que impossibilitin el treball a grups d’usuaris): 
o Temps màxim de resposta de 4h laborables 
o Temps màxim de resolució de 8 h laborables 

� Altres problemes: 
o Temps màxim de resposta de 8 h laborables 
o Temps màxim de resolució de 24 h laborables 
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2. Aquesta garantia no s’aplica en el supòsit que l’Ajuntament de Mataró o tercers 
modifiquin la part del programari causant del defecte sense consentiment escrit de 
l’adjudicatari. 

3. L’adjudicatari, amb l’objecte de reparar els danys, haurà d’introduir solucions 
definitives, i en cap cas s’acceptaran solucions temporals i/o limitacions en la 
producció d’errors. 

 
 

1.27 Confidencialitat 

Les dues parts s’obliguen a tractar de manera confidencial i a no divulgar a tercers les 
dades, la documentació i la informació de l’altra part. Els deures de secret i no difusió 
subsistiran fins i tot quan hagin finalitzat les relacions contractuals mútues. 

L’adjudicatari es compromet a guardar el més absolut secret sobre tota la informació a la 
qual tingui accés en compliment d’aquest contracte, especialment la de caràcter 
personal, i a subministrar-la sols a personal autoritzat per l’Ajuntament de Mataró. 
Aquest compromís afecta tant a les dades que estan en documents en paper, com en 
qualsevol tipus de suport electrònic, magnètic, analògic o digital, així com aquelles que 
s’obtinguin per mitjans telemàtics. En cap cas podrà copiar, utilitzar amb una finalitat 
diferent a la que figura en aquest plec o cedir a tercers, ni tan sols per a la seva 
conservació, les dades o els arxius. 

De la mateixa manera, i per que fa a la informació que cadascuna de les parts rebi de 
l’altra com “Informació confidencial”, les dues parts es comprometen mútuament a 
retornar-la, esborrar-la o destruir-la, de la manera que indiqui l’altre part per escrit i sigui 
quin sigui el mitjà en el que està enregistrat. 

L’adjudicatari aportarà una memòria descriptiva de les mesures que adoptaran per 
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades manegades i de la 
documentació facilitada. 

L’adjudicatari quedarà obligat al compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 
13 de desembre, de regulació del tractament de dades de caràcter personal. 

 

1.28 Seguretat 

L’adjudicatari es comprometrà a la no difusió de cap tipus de codi d’accés o qualsevol 
altre tipus d’informació que pugui facilitar l’entrada als sistemes de l’Ajuntament de 
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Mataró, així com a no fer un ús incorrecte dels permisos i privilegis que es concedeixin al 
seu personal per a l’execució d’aquest contracte. 

L’adjudicatari es farà responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a 
l’Ajuntament de Mataró degut a l’ incompliment de qualsevol de les condicions 
esmentades. 

 

1.29 Règim laboral 

La relació entre les parts que firmen aquest contracte no generarà cap vincle funcionarial 
o laboral entre l’Ajuntament de Mataró i els empleats de l’adjudicatari encarregats de 
l'execució del projecte, malgrat eventualment hagin de prestar els seus serveis en el 
domicili social del primer. 

Tot el personal de l’adjudicatari que presti serveis a l’Ajuntament de Mataró és contractat 
per l’adjudicatari, circumstància a acreditar en cas necessari mitjançant els documents 
del TC-2 corresponents o bé amb el document que acrediti l’alta a la Seguretat Social. 

L’adjudicatari es compromet a què l’equip de treball adscrit als serveis contractats i les 
persones que l’integrin: 

� tingui la qualificació i les dimensions adequades per fer els treballs aquí acordats 

� coneix el contingut del pacte de confidencialitat d’aquest acord i la seva obligació 
de respectar-lo personalment. 

 

1.30 Lloc de treball 

L’equip de desenvolupament del projecte realitzarà la seva feina indistintament en les 
oficines de l’adjudicatari o en les instal·lacions de l’Ajuntament de Mataró, en funció de 
les necessitats i sense cap cost addicional. 

L'horari per desenvolupar treballs a les oficines de l'Ajuntament serà de les 7.45 h a les 
15.00 h de dilluns a divendres, però es podrà adaptar a jornada partida de 9.00 a 18.00 h 
si l’accés a les oficines en aquest horari és factible. Totes les reunions amb el personal 
de l'Ajuntament de Mataró també es faran en aquest horari. 

Cal preveure la possibilitat d'haver de realitzar determinades tasques (implantacions, 
etc.) fora de l'horari habitual de l'Ajuntament, amb l'objectiu d'evitar interrupcions en els 
actuals serveis. 
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Per a la realització dels treballs en les instal·lacions de l’Ajuntament de Mataró, aquest 
es compromet a proporcionar a temps els mitjans materials i tècnics necessaris, com 
espai físic, material d’oficina adequat (taules, cadires, etc.), ordinadors connectats a la 
xarxa corporativa i altres. 

 

1.31 Responsabilitat 

L’adjudicatari es farà responsable dels perjudicis ocasionats pel mal funcionament, 
defectes o vicis o qualsevol altra relacionada amb la qualitat o quantitat del servei prestat 
i/o els productes subministrats. 

L’Ajuntament de Mataró informarà d’immediat a l’adjudicatari de qualsevol dany o 
reclamació de què tingués coneixença i que pugui ser responsabilitat de l’adjudicatari. 

 

1.32 Condicions especials sobre desenvolupament de programari “a 

mida” 

Les condicions que es fixen en aquesta secció seran d’aplicació juntament amb les 
condicions anteriors, donat el cas que l’adjudicatari desenvolupi programari per encàrrec 
de l’Ajuntament de Mataró. 

 

1.33 Subministrament, instal·lació i acceptació. 

1. Les parts han d’acordar per escrit les especificacions funcionals i/o tècniques del 
programari a desenvolupar. L’adjudicatari desenvoluparà el programari en base a la 
informació que li posi a l’abast l’Ajuntament. L’Ajuntament garanteix l’exactitud, 
integritat i consistència de l’esmentada informació. 

2. L’adjudicatari no podrà aplicar mitjans tècnics per protegir el programari. 

3. Exceptuant que s’acordi el contrari, els serveis de l’adjudicatari inclouen la 
instal·lació del programari. 
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4. L’Ajuntament de Mataró disposarà d’un termini de quinze dies feiners a comptar des 
del lliurament per realitzar la prova d’acceptació i comunicar a l’adjudicatari de forma 
clara i concreta els defectes observats. 

5. Si s’observen defectes o els productes lliurats no acompleixen les especificacions 
acordades, el termini de prova quedarà interromput i l’adjudicatari corregirà els 
defectes en un temps que s’acordarà en funció de la dificultat de les correccions a 
realitzar i que en cap cas superarà els 30 dies naturals, sense cap tipus de càrrec 
per a l’Ajuntament de Mataró. Un cop lliurats de nou els productes afectats i 
comprovat per part de l’Ajuntament de Mataró que els defectes han estat subsanats, 
s’iniciarà de nou el còmput del termini de prova. Això s’entén sense cap perjudici de 
la garantia de programari estipulada, en cas de ser d’aplicació. 

 

1.34 Dret d’ús i de Propietat intel·lectual 

Tots els drets de propietat intel·lectual dels productes desenvolupats per part de 
l’adjudicatari per a l’Ajuntament de Mataró a l’empara del present contracte, incloent-hi 
de forma enunciativa però no limitativa, programari, codi font, dissenys, anàlisi, 
documentació, ofertes, material de preparació, etc., seran propietat de l’Ajuntament de 
Mataró. A aquesta organització correspondran, en exclusiva, tots els drets d’explotació, 
ús, reproducció, transformació i distribució dels productes. 

L’adjudicatari no podrà conservar, obtenir còpia ni facilitar a tercers cap d’aquests 
productes sense l’autorització expressa de l’Ajuntament de Mataró, que la concedirà 
quan ho cregui oportú a petició formal de l’adjudicatari indicant la finalitat. 

L’adjudicatari no podrà imprimir el seu logotip, nom i adreça en els productes 
subministrats, en els crèdits, a peu del producte i/o en l’embalatge, sense que 
l’Ajuntament de Mataró doni autorització expressa. 

L’adjudicatari no podrà utilitzar amb finalitat promocional i/o comercial els productes 
desenvolupats per l’Ajuntament de Mataró sense que l’Ajuntament de Mataró doni 
autorització expressa. 

Quant a possibles millores evolutives o d’adaptació futures, l’Ajuntament de Mataró 
tindrà llibertat total per fer-les pel seu compte o per mitjà de tercers. 

 

 

Mataró, de  
 
Tècnic del Servei de Comunicació Cap del Servei de Sistemes i Telecomunicacions 
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ANNEX 1- CONTINGUT ESTRUCTURAT A MIGRAR 
 

1.35 Activitat 

 
Descripció: 
 
Nombre de continguts existents:16206 
 
 
XML exemple: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 
<ActivityTypes xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XM LSchema-
instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="opencms://system/mod ules/gmv.openc
ms.kagekatu/schemas/activity.xsd"> 
<ActivityType language="ca"> 
<keyword><![CDATA[Mataró solidària]]></keyword> 
<nom><![CDATA[Mataró solidària. "L'aigua, element d e 
transformació per a Oussouye".]]></nom> 
<descripcio><![CDATA[Xerrada a càrrec d'Antonie Sam bou, president 
de FADDO,  i Idrissa Djiba, president de la Fundaci ó Planeta amd 
motiu del Dia del Cooperant.]]></descripcio> 
<cicle/> 
<data_inici><![CDATA[1474565400000]]></data_inici> 
<data_fi><![CDATA[1474565400000]]></data_fi> 
<lloc><![CDATA[Sala d'actes del Centre Cívic del Pl a d'en Boet 
(c/Juan Sebastián Elcano, 6)]]></lloc> 
<mapalloc/> 
<longitudlloc/> 
<latitudlloc/> 
<duracio/> 
<a_carrec/> 
<destinataris/> 
<tema><![CDATA[conferencies]]></tema> 
<cost/> 
<observacions><![CDATA[<p><b>Organitza</b>: Associa ció 
Planeta</p>]]></observacions> 
<category/> 
<idfontexterna/> 
<linkfontexterna/> 
<imatgefontexterna/> 
<essantes/> 
<exportto/> 
<nompersonasol/> 
<entitatsol/> 
<carrecsol/> 
<telefonsol/> 
<emailsol/> 
</ActivityType> 
</ActivityTypes> 
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XSD 
 
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSc hema" 
 elementFormDefault="qualified"> 
 <xsd:include schemaLocation="opencms://opencms-
xmlcontent.xsd" /> 
 <xsd:include 
 
 schemaLocation="opencms://system/modules/gmv.openc ms.kagekat
u/schemas/image.xsd" /> 
 <xsd:include 
 
 schemaLocation="opencms://system/modules/gmv.openc ms.kagekat
u/schemas/entity.xsd" /> 
 <xsd:include 
 
 schemaLocation="opencms://system/modules/gmv.openc ms.kagekat
u/schemas/link.xsd" /> 
 <xsd:include 
 
 schemaLocation="opencms://system/modules/gmv.openc ms.kagekat
u/schemas/document.xsd" /> 
 
<xsd:include 
 
 schemaLocation="opencms://system/modules/gmv.openc ms.kagekat
u/schemas/infopantalla.xsd" /> 
     
   
 <xsd:element name="ActivityTypes" 
type="OpenCmsActivityTypes" /> 
 <xsd:complexType name="OpenCmsActivityTypes"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="ActivityType" 
type="OpenCmsActivityType" 
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
  </xsd:sequence> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:complexType name="OpenCmsActivityType"> 
  <xsd:sequence> 
   <xsd:element name="keyword" type="OpenCmsString"  
/> 
   <xsd:element name="nom" type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="descripcio" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="cicle" type="OpenCmsString" / > 
   <xsd:element name="data_inici" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="data_fi" type="OpenCmsString"  
/> 
   <xsd:element name="lloc" type="OpenCmsString" />  
   <xsd:element name="mapalloc" type="OpenCmsString " 
/> 
   <xsd:element name="longitudlloc" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="latitudlloc" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="duracio" type="OpenCmsString"  
/> 
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   <xsd:element name="a_carrec" type="OpenCmsString " 
/> 
   <xsd:element name="destinataris" 
type="OpenCmsString" 
    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> 
   <xsd:element name="imatge" 
type="OpenCmsImageType" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="tema" type="OpenCmsString" />  
   <xsd:element name="cost" type="OpenCmsString" />  
   <xsd:element name="links" 
type="OpenCmsExtLinkType" 
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
   <xsd:element name="documents" 
type="OpenCmsDocumentType" 
    minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 
   <xsd:element name="observacions" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="category" type="OpenCmsString " 
/> 
   <xsd:element name="idfontexterna" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="linkfontexterna" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="imatgefontexterna" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="essantes" type="OpenCmsString " 
/> 
   <xsd:element name="exportto" type="OpenCmsString " 
/> 
   <xsd:element name="nompersonasol" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="entitatsol" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="carrecsol" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="telefonsol" 
type="OpenCmsString" /> 
   <xsd:element name="emailsol" type="OpenCmsString " 
/> 
    
    
   <xsd:element name="infopantalla" 
type="OpenCmsInfopantallaType" 
    minOccurs="0" /> 
   <xsd:element name="ambitcc" type="OpenCmsString"  
/> 
   <xsd:element name="lloccc" type="OpenCmsString" 
/> 
 
  </xsd:sequence> 
  <xsd:attribute name="language" type="OpenCmsLocal e" 
use="required" /> 
 </xsd:complexType> 
 <xsd:annotation> 
  <xsd:appinfo>  
   <resourcebundle 
name="gmv.opencms.kagekatu.workplace"/> 
   <mappings> 
    <mapping element="nom" 
mapto="property:Title" /> 
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    <mapping element="descripcio" 
mapto="property:Description" /> 
    <mapping element="keyword" 
mapto="property:Keywords" /> 
       
   </mappings> 
   <validationrules> 
     <rule element="keyword" regex=".++" 
message="${key.message.error.fieldrequired}" /> 
     <rule element="nom" regex=".++" 
message="${key.message.error.fieldrequired}" /> 
     <rule element="descripcio" regex=".++" 
message="${key.message.error.fieldrequired}" /> 
     <rule element="lloc" regex=".++" 
message="${key.message.error.fieldrequired}" /> 
     <rule element="data_inici" 
regex="(\d){13}" message="${key.message.error.field required}" /> 
     <rule element="data_fi" 
regex="(\d){13}" message="${key.message.error.field required}" /> 
   </validationrules> 
    
   <defaults> 
     
    <default element="links/url" value="http://" 
/> 
    <default element="documents/data" 
value="${currenttime}" /> 
   </defaults> 
   <layouts> 
    <layout element="data_inici" 
widget="DateTimeWidget" /> 
    <layout element="data_fi" 
widget="DateTimeWidget" /> 
<!-- If you want to modify the themes, you have to modify 
com.gmv.opencms.kagekatu.utils.PageUtils.java and 
shemas/structure/listactivitat.xsd--> 
    <layout element="tema" 
widget="SelectorWidget" 
   configuration="value='esports' 
option='${key.box.ActivityType.esports}' | value='c inema' 
option='${key.box.ActivityType.cinema}' | value='te atre_i_dansa' 
option='${key.box.ActivityType.teatre_i_dansa}' | 
value='exposicions' option='${key.box.ActivityType. exposicions}' 
| value='conferencies' 
option='${key.box.ActivityType.conferencies}' | val ue='musica' 
option='${key.box.ActivityType.musica}' | value='co ncerts' 
option='${key.box.ActivityType.concerts}' | value=' seminaris' 
option='${key.box.ActivityType.seminaris}' | value= 'cursos' 
option='${key.box.ActivityType.cursos}' | value='ta llers' 
option='${key.box.ActivityType.tallers}' | value='j ornades' 
option='${key.box.ActivityType.jornades}' | value=' passejades' 
option='${key.box.ActivityType.passejades}' | 
value='inauguracions' 
option='${key.box.ActivityType.inauguracions}' | 
value='ofrenes_i_homenatges' 
option='${key.box.ActivityType.ofrenes_i_homenatges }' | 
value='actes_institucionals' 
option='${key.box.ActivityType.actes_institucionals }' | 
value='visites' option='${key.box.ActivityType.visi tes}' | 
value='actes_literaris' 
option='${key.box.ActivityType.actes_literaris}' | 
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value='activitats_Infantils' 
option='${key.box.ActivityType.activitats_Infantils }' | 
value='fires' option='${key.box.ActivityType.fires} ' | 
value='festes_populars' 
option='${key.box.ActivityType.festes_populars}' | value='natura' 
option='${key.box.ActivityType.natura}' | value='ci cles' 
option='${key.box.ActivityType.cicles}' | 
value='festival_crulla_de_cultures' 
option='${key.box.ActivityType.festival_crulla_de_c ultures}' | 
value='festival_shakespeare' 
option='${key.box.ActivityType.festival_shakespeare }' | 
value='les_santes' option='${key.box.ActivityType.l es_santes}' | 
value='festa_al_cel' 
option='${key.box.ActivityType.festa_al_cel}' | 
value='sessions_municipals' 
option='${key.box.ActivityType.sessions_municipals} ' | 
value='actes_publics' 
option='${key.box.ActivityType.actes_publics}| valu e='debats' 
option='${key.box.ActivityType.debats}'  | value='t ertulies' 
option='${key.box.ActivityType.tertulies}'| value=' rodes_premsa' 
option='${key.box.ActivityType.rodes_premsa}'| valu e='excursions' 
option='${key.box.ActivityType.excursions}'| value= 'performances' 
option='${key.box.ActivityType.performances}' | 
value='c_museu_i_exposicions' 
option='${key.box.ActivityType.c_museu_i_exposicion s}' | 
value='c_teatre_i_dansa' 
option='${key.box.ActivityType.c_teatre_i_dansa}' |  
value='c_musica' option='${key.box.ActivityType.c_m usica}' | 
value='c_cinema_i_audiovisuals' 
option='${key.box.ActivityType.c_cinema_i_audiovisu als}' | 
value='c_lletres_i_biblioteques' 
option='${key.box.ActivityType.c_lletres_i_bibliote ques}' | 
value='c_festes_i_tradicions' 
option='${key.box.ActivityType.c_festes_i_tradicion s}' | 
value='c_ciutat_i_territori' 
option='${key.box.ActivityType.c_ciutat_i_territori }' | 
value='comerc' option='${key.box.ActivityType.comer c}' | 
value='entitats' option='${key.box.ActivityType.ent itats}'" /> 
 
    <layout element="ambitcc" 
widget="SelectorWidget" 
   configuration="value='artsplatiques' option='Art s 
plàstiques' | value='terapiesnaturals' option='Terà pies 
naturals'" /> 
    <layout element="lloccc" 
widget="SelectorWidget" 
   configuration="value='cabotibarba' option='CC 
Cabot i Barba' | value='rocafonda' option='CC Rocaf onda'" /> 
 
 
    <layout element="category" 
widget="com.gmv.opencms.kagekatu.widgets.TypeSelect Widget" /> 
    <layout element="observacions" 
widget="HtmlWidget" /> 
  <layout element="exportto" widget="MultiSelectWid get" 
configuration="hotels|lavanguardia" /> 
  </layouts> 
  </xsd:appinfo> 
 </xsd:annotation> 
</xsd:schema> 
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Toni Cebrián      


