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PLEC DE  PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE 
SERVEI D’ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS DEL PORTAL WEB  

DEL CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS I FORMACIÓ 
ESPECIALITZADA, PER PROCEDIMENT OBERT 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SE RVEI 
D’ADMINISTRACIÓ DE CONTINGUTS DEL PORTAL WEB DEL CE NTRE D’ESTUDIS 
JURÍDICS I FORMACIÓ ESPECIALITZADA (EXP. 4/18) 
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte principal d’aquest contracte és un servei d’administració de continguts del portal 
web del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 
 
A més el servei també inclou el manteniment de la plataforma de treball corporativa e-
Catalunya, i la publicació i edició de productes en format electrònic. 
 
El manteniment de la plataforma e-Catalunya pressuposa dos tipus d’actuacions: tècniques, 
com a administrador dels grups (altes, baixes i, en general, gestió d’usuaris, supervisió del 
funcionament, extracció d’estadístiques, etc.) i com a editor de continguts (validació i 
supervisió dels continguts que s’emmagatzemen a la plataforma). 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
La direcció i supervisió del projecte correspon al Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada, pel seu contingut formatiu i de recerca i per ser l’entitat contractant. 
 
El CEJFE serà el responsable, a través de la Unitat de Règim Interior i Administrativa, del 
seguiment per part de l’adjudicatari dels compromisos contrets en aquest contracte i prendrà 
les decisions executives sobre aquest programa. 
 
L’adjudicatari presentarà al final de cada mes una memòria o informe de treball elaborat que 
haurà de validar i aprovar el CEJFE. 
 
Descripció de les tasques específiques  
 
Es duran a terme, entre d’altres, les tasques específiques següents: 
 

a) Administració dels continguts i manteniment del portal web del CEJFE. 
 
Les principals tasques són: 
 

• Actualització, manteniment i baixa de continguts, imatges, notícies, etc. 
• Creació de noves pàgines. 
• Reorganització d’estructura de continguts. 
• Publicació i edició de productes en format electrònic. 

 
 
Altres tasques relacionades amb el manteniment d’aquest apartat del web són: 
 

• Modificació de l’estructura  
• Gestions per obtenir la informació completa 
• Coordinació i consultes al Servei de Difusió del Departament de Justícia sobre 

formes de preparació i sobre la determinació de continguts. Periòdicament, es 
mantindran reunions amb el Servei de Difusió per acordar criteris homogenis per a 
tot el web. 
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• Republicació de programes de formació que s’han modificat. 
• Creació de bàners i imatges. 
• Adaptació de les pàgines a la plataforma depenent de la evolució tecnològica 

d’aquesta. 
 
 

b) e-Catalunya 
 
e-Catalunya és una plataforma de treball col·laboratiu de la Generalitat de Catalunya, dintre 
de la qual hi ha el portal de Justícia, que administra el Servei de Difusió del Gabinet Tècnic. 
Al CEJFE es fa l’administració dels grups d’aquest portal (60 aproximadament). 
 
Les principals tasques són: 
 

• Altes, baixes i modificacions d’usuaris. 
• Creació de nous subgrups. 
• Suport, formació i assistència als e-moderadors (per exemple sobre les diferents 

eines d’e-Catalunya) 
• Suport directe i puntual als usuaris a sol·licitud dels e-moderadors. 
• Formació presencial a les comunitats o grups i als e-moderadors i elaboració de la 

documentació necessària. Es pot preveure una dedicació anual de 35 hores. 
• Extracció d’estadístiques de participació i d’activitat dels moderadors. 
• Configuració i elaboració d’enquestes.  

 
Altres tasques són: 
 

• Suport a membres per recuperar contrasenyes d’accés. 
• Comprovació d’incidències reportades pels usuaris i tramitació als administradors del 

portal de Justícia. 
• Creació de nous grups. 
• Reunions amb comunitats de pràctica per l’optimització en l’ús de l’eina e-Catalunya. 
• Enviament de propostes de millora de l’eina. 
• Fotos a jornades i enviament al Servei de Difusió. 
• Proves de funcionament per a la retransmissió web d’una jornada, en coordinació 

amb l’empresa que proporciona el servei informàtic del centre que s’encarrega del 
programari. 

 
 
Descripció de les tasques específiques  
 
Per tal d’assegurar que en tot moment el CEJFE pugui fer ús del servei, l’adjudicatari ha de 
designar un interlocutor, el qual reportarà a l’interlocutor que, al seu torn, designi el CEJFE. 
 
L’adjudicatari ha de disposar, com a mínim d’un sistema d’atenció telefònica i de correu 
electrònic per atendre les necessitats del CEJFE i una eina de gestió estàndard de mercat 
per fer el seguiment de les peticions i consultes. 
 
 
Acords de nivells de servei o SLA de les incidèncie s, peticions i consultes 
 
Les peticions que el CEJFE faci a l’adjudicatari a traves dels canals de comunicació 
acordats es classifiquen en : 
 

a) Consulta  
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Es consideren consulta tots els dubtes que apareguin relacionats amb l’ús de les 
aplicacions per part del CEJFE. 
 

b) Petició 
 
Es considera petició totes les peticions d’assistència referents a l’alta, baixa i 
modificació d’usuaris, publicació i actualització de continguts, etc.  

 
Criteris d’urgència per a les consultes i peticions 
 
L’adjudicatari haurà de resoldre les consultes i peticions d’acord amb la taula adjunta: 
 
 Prioritat  Temps (en hores) de 

resolució màxim 
 

Petició i/o consulta 
Urgent 2 
Normal 8 

Planificada Acord ad hoc 
 
 
Els temps de resposta estan expressats en hores laborables i comença a comptar des del 
moment en què el CEJFE notifica la petició o la consulta a l’adjudicatari fins que la petició o 
consulta queda resolta. En el moment de la comunicació el CEJFE informarà de la prioritat. 
 
 
3. LLOC DE REALITZACIÓ DEL SERVEI, PERFIL DEL PERSO NAL QUE PRESTI EL 
SERVEI, MITJANS QUE APORTARÀ L’ADJUDICATARI I TERMI NIS 
 
El servei es prestarà a les oficines i instal·lacions de l’adjudicatari. A petició del CEJFE i en 
el cas de reunions, sessions de formació o qualsevol o qualsevol altre activitat relacionada 
amb el servei objecte del present contracte, l’adjudicatari haurà de desplaçar-se a les 
instal·lacions que determini el CEJFE. 
 
El nivell d’estudis mínim exigible per al personal que ofereixi el servei: grau superior, 
diplomatura, grau universitari, llicenciatura o enginyeria en l’àmbit de Continguts Digitals 
Interactius, Documentació, Informàtica, Físiques, Químiques, Matemàtiques, Econòmiques, 
Administració i Direcció d’Empreses, Bioinformàtica, Comunicació Audiovisual o qualsevol 
altra d’interès per al CEJFE. Així com un mínim de 15 hores de formació en noves 
tecnologies i xarxes socials.  
 
L’adjudicatari haurà d’habilitar a les seves oficines, durant els onze mesos que preveu el 
contracte, ja que el mes d’agost serà inhàbil, els mitjans tècnics de maquinari, programari i 
comunicacions necessaris per oferir el servei objecte del contracte amb la qualitat 
determinada pel CEJFE. 
 
L’empresa adjudicatària nomenarà un director de projecte per supervisar, coordinar i 
gestionar internament l’evolució del projecte, i un responsable del projecte que mantindrà un 
contracte periòdic mensual amb el cap de la Unitat de Règim Interior i Administrativa per 
informar-lo de l’evolució del servei i, alhora, certificar l’exactitud de la feina realitzada segons 
els objectius proposats. 
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4. DIMENSIONAMENT DEL SERVEI 
 
 
Els serveis objecte del plec aniran evolucionant a partir de les peticions que els usuaris 
realitzin. Donat que la càrrega de feina està estretament vinculada a l’activitat formativa del 
CEJFE, es concreta una concentració de feina al voltant de només quatre o cinc mesos a 
l’any. 
 
A banda poden desencadenar-se altres peticions com a conseqüència de problemes 
detectats en el sistema, o per la necessitat d’una millora del mateix o d’un canvi de 
normativa. 
 
L’esforç dedicat per realitzar cadascuna d’aquestes peticions es computarà, però perquè 
sigui efectiva la seva imputació, caldrà l’aprovació explícita per part del CEJFE en les 
reunions de seguiment del servei. 
 
La contractació té una previsió de 968 hores repartides durant l’any exceptuant el mes 
d’agost. Cal tenir en compte que la feina es concentrarà al llarg dels mesos on hi ha més 
activitat formativa organitzada pel CEJFE. 
 
El servei es durà a terme durant els matins laborables i coincidint amb l’horari que fa el 
personal del CEJFE per facilitar la execució del servei. Per tant, durant la franja horària de 
8h a 15h. 
 
 
5. FINALITZACIO DEL SERVEI 
 
La durada del servei serà la necessària fins que la Direcció del CEJFE estimi no necessari la 
presentació del servei degut a canvis tecnològics o en l’organització. 
 
En aquest segon cas caldrà que el CEJFE avisi amb una antelació mínima d’un mes. 
 
La facturació final s’ajustarà a les hores realment consumides i no a la previsió d’hores 
segons contracte. 
 
 
6. REQUERIMENTS TECNOLÒGICS 
 
El portal web del CEJFE s’edita i publica en una plataforma corporativa, el GECO+.  
 
El temps necessari per conèixer al parametrització de l’entorn tecnològic dintre de l’àmbit 
corporatiu de la Generalitat de Catalunya, així com per conèixer el funcionament de la 
plataforma e-Catalunya i el portal web del CEJFE aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
 
7. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCT ER PERSONAL 
 
L’adjudicatari tractarà de manera confidencial qualsevol dada i informació a què tingui accés 
com a conseqüència del compliment d’aquest contracte i manifesta que té implementades 
les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les 
seves dades de caràcter personal de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la 
normativa que la desenvolupa. 
 


