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1. INTRODUCCIÓ 

El sector d’activitats culturals, d’entreteniment i turístiques s’està beneficiant cada dia més de 

l’ús de la web i d’aplicacions per dispositius mòbils que apropen a l’usuari als espais que visita. 

En general, mentre que la web aporta informació i serveis dirigits al públic en general, les 

aplicacions en canvi aporten informació i serveis específics dirigits a millorar l’experiència del 

visitant. 

El Park Güell compta amb una web que proporciona informació del parc, preparació de la 

visita al recinte, venda d’entrades individuals i per a grups, informació de l’entorn del Park 

(veïns, Gaudir+,...) i recursos (imatges, noticies, ...). Així mateix, el Park Güell disposa d’una 

aplicació als mercats iOs i Android que proporciona informació sobre el recinte, plànol de la 

zona regulada, accessos, recorreguts recomanats i àudio guia, sense donar cap valor afegit 

més a l’usuari. 

El present document correspon al plec de requisits pel desenvolupament d’una nova web i 

d’una aplicació web progressiva (PWA en endavant) pel Park Güell que ofereixin nous 

continguts i serveis als visitants i els permeti gaudir d’una forma nova i amena tant de la 

preparació de la visita com de la seva experiència al Park. 

1.1. Objectiu 

Aquest projecte neix amb la intenció de millorar l’experiència dels visitants del Park Güell de 

Barcelona. 

En aquest sentit, els objectius principals del projecte son: 

 Desenvolupament d’una nova Web del Park Güell com a un punt de trobada del públic en 

general i de futurs visitants que vulguin informació del Park, tant per conèixer i ampliar 

informació sobre aquest, com serveis dirigits a la preparació de la seva visita. 

Alhora, es busca una nova imatge del web que sigui més amigable per l’usuari que faciliti 

la navegació i alhora localitzi ràpidament la informació o servei que vulgui realitzar a través 

d’un mapa web senzill i funcional que millori els actuals fluxos de navegació. 

 Desenvolupament d’una nova PWA per dispositius mòbils que substitueixi a l’actual oferint 

serveis dirigits a millorar la seva visita al Park com millor informació als seus visitants, tot 

ampliant i actualitzant els continguts en aquest sentit oferts d’aquest espai patrimonial. 

L’aproximació pels desenvolupaments serà el disseny centrat en l’usuari (DCU), pel que es 

situarà a l’usuari en el centre de tot el procés amb l’objectiu principal d’obtenir productes més 

usables. 

Els clients objectiu d’aquests desenvolupaments seran fonamentalment el públic en general 

que cerca informació del recinte, els ciutadans de l’entorn d’aquest i els visitants (futurs i 

actuals), així com els propis visitants. En aquest sentit es compta amb un ampli ventall de 

perfils d’usuari i es necessiten uns desenvolupaments complets però senzills i usables per a 

tots aquests perfils. 

L’aspecte iteratiu és una altra de les qüestions clau del projecte. Així, encara que a grans trets 

podem considerar que hi ha tres grans fases en el desenvolupament del present projecte, que 



Plec Requeriments Park Güell 

4 

son investigació i anàlisi dels usuaris, disseny i avaluació, aquestes no s’han de veure mai com 

si fossin fases estanques i successives. 

A més, és objectiu del projecte desenvolupar unes arquitectures per la solució preparades per 

permetre l’ampliació de les funcionalitats en un futur proper, tant pel què fa a les 

incorporacions de material cultural i històric com a l’abast del territori al qual es fa referència 

i tracten actualment (entorn regulat del Park). 

1.2. Abast 

El desenvolupament d’aquest projecte implica al Park Güell com a propietari (PG en 

endavant), a Barcelona de Serveis Municipals com a cap del projecte (BSM en endavant) i a 

l’adjudicatari d’aquest procediment com a desenvolupador. 

L’abast del projecte inclou els següents punts a complir d’acord amb l’objectiu exposat: 

1. Accions preliminars fora de l’abast d’aquest procediment: 

a. Revisió i adequació de la xarxa Wifi del Park Güell per a donar un servei adequat a les 

necessitats de la nova aplicació i al negoci en general. 

b. Revisió i adequació de la informació proporcionada actualment per l’aplicació, 

elaborada pel Museu d’Història de Barcelona. 

c. Traducció de tota la informació mostrada a l’aplicació als idiomes inicialment 

contemplats. 

2. Accions dins de l’abast d’aquest procediment, en ordre d’execució: 

a. Investigació i Anàlisi d’Usuaris 

b. Elaboració de Requisits d’Usuari 

c. Disseny Conceptual i Prototipatge de la Web i la PWA 

d. Desenvolupament de la Web i la PWA, amb Backoffice integrat pels dos entorns 

e. Avaluació: 

 Interna (PG/BSM/Ajuntament de Barcelona) 

 Iteracions de desenvolupament fins obtenir validació 

f. Lliurament de Projecte 

 Documentació del Projecte 

 Codi font 

 Formació de Gestió i Administració del sistema 

g. Manteniment: 

 Manteniment durant el primer any de posada en marxa de la web i la PWA 

Els propers capítols desenvolupen cadascun d’aquests punts de forma detallada, així com tots 

els requisits de desenvolupament de la Web i la PWA establerts. 
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2. INVESTIGACIO I ANÀLISI D’USUARIS 
El coneixement sobre els usuaris, els seus contextos d’ús, les seves necessitats, objectius i 

actituds són imprescindibles per a fer un disseny centrat en l’usuari i per a desenvolupar una 

Web i una PWA usables. 

El procés definit en el present capítol ha de permetre a l’adjudicatari establir els requisits 

d’usuari de les dues implementacions fruit d’aquest procés d’investigació, que seran 

incorporats a la definició del projecte amb la validació del propietari del projecte (PG). 

2.1. Mètodes d’indagació 

A continuació es descriuen els mètodes d’indagació que com a mínim s’hauran de dur a terme 

en aquesta etapa, sempre involucrant als usuaris en les diferents activitats previstes.  

L’adjudicatari haurà de proporcionar el resultat d’aquest procés en un document i en format 

digital editable que serà validat pel propietari del projecte. 

2.1.1. Observació i investigació contextual 

La tècnica d’observació i investigació contextual consistirà a observar els usuaris a entorns 

habituals d’utilització de la web i de l’actual aplicació del Park Güell (i de webs i aplicacions 

similars) en els que desenvolupin accions relacionades amb la preparació de la visita, la visita 

i la post-visita al Park Güell. 

L’objectiu serà saber objectivament què fan els usuaris i en quines condicions. La informació 

que s’obtindrà haurà de servir per determinar els seus comportaments i requeriments per les 

noves Web i PWA derivats d’aquests. 

2.1.2. Entrevistes en profunditat 

Les entrevistes permetran obtenir informació de tipus qualitatiu, per tant no es demana tant 

la realització sobre una mostra representativa sinó sobre una mostra de qualitat.  

Es portaran a terme individualment o sobre mostres petites amb l’objectiu d’entendre bé les 

necessitats i preferències dels usuaris per la nova Web i la PWA i les experiències d’aquests 

amb les actuals o altres productes similars. 

2.1.3. Anàlisi competitiva 

L’anàlisi competitiva o anàlisi comparativa –també coneguda com a benchmarking– consistirà 

en analitzar productes similars i/o que competeixen amb la Web i l’aplicació del Park Güell. 

Els objectius d’analitzar aquests productes o serveis seran múltiples: conèixer les expectatives 

dels usuaris (atès que pot ser que ja coneguin aquests tipus de productes), entendre les 

tendències del mercat, aprendre dels errors, però també del que funciona i del que no, 

conèixer les funcionalitats bàsiques o comunes, estudiar les interfícies, etc. 

2.2. Requisits d’Usuari 

Fruit d’aquest procés d’investigació l’adjudicatari presentarà els requisits d’usuari al propietari 

del projecte, els quals seran incorporats a la definició del projecte amb la seva validació. 
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Els requisits d’usuari s’hauran de traduir en perfils d’usuari i escenaris, per alimentar 

adequadament la fase inicial del disseny de les noves Web i PWA del Park Güell. 

2.2.1. Perfil d’usuari 

L’adjudicatari presentarà els perfils d’usuari identificats com agrupacions d’usuaris segons les 

seves característiques. Aquestes característiques es podran basar en aspectes 

sociodemogràfics, actitudinals, d’expectatives, etc. 

2.2.2. Escenaris 

L’adjudicatari presentarà escenaris entesos com la descripció d’un perfil en una situació d’ús 

de l’aplicació amb uns objectius concrets. Aquesta descripció inclourà el context en el qual té 

lloc l’acció i la seqüència d’accions que es duen a terme.  

Les situacions concretes que es generen a partir d’aquests elements seran utilitzades per a 

explorar idees i considerar tant aspectes de disseny com de flux per a les noves Web i PWA 

del Park. 
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3. WEB: REQUISITS FUNCIONALS I TÈCNICS 
A continuació es realitza una descripció dels requisits funcionals i tècnics establerts per la nova 

web del Park Güell. En aquesta es defineixen i documenten les necessitats i expectatives 

inicials del Park Güell que permeten assolir els objectius i abast marcats. 

Els requisits d’usuari establerts a la fase anterior podrien fer modificar o complimentar el 

requisits aquí descrits, sempre amb la validació del propietari del projecte. 

3.1. Requisits Funcionals Web 

L’experiència del propietari del projecte ha permès realitzar una primera especificació de 

requisits funcionals per a la nova web del Park Güell i del Backoffice que li dona suport. 

3.1.1. Web Park Güell 

La pàgina web de Park Güell és una eina estratègica clau tant des del punt de vista de 

comunicació com de venda d’entrades anticipades. Com a mostra, aproximadament un 75% 

de les vendes totals d’entrades al Park provenen d’aquesta. 

Tot i això, en l’actualitat s’han identificat tota una sèrie de mancances o limitacions que han 

portat a determinar la necessitat d’una nova implementació: interfície antiga amb recursos 

limitats, disseny no responsive, etc. 

L’objectiu del projecte en aquest sentit és el desenvolupament de la nova Web del Park Güell 

superant les mancances i limitacions detectades i oferint una millor informació i serveis 

d’aquest espai patrimonial tant a visitants com a públic en general. 

En aquest sentit, la nova web del Park Güell no ha de ser una rèplica de l’actual, si no que, tot 

i que inclourà informació i serveis que a l’actualitat es donen, la seva missió principal serà la 

de donar suport al públic en general en la seva cerca d’informació del recinte i al futur visitant, 

orientant-lo sobre l’espai i fent-li conèixer els elements culturals, històrics i els aspectes 

naturals de l’entorn que l’envolten. 

Així mateix, és fonamental mantenir el servei de venda d’entrades al recinte tal i com s’ofereix 

a l’actualitat, amb accés a la plataforma de venda Euromus. 

Amb aquesta missió inicialment s’estima que s’oferiran les següents seccions a la web. 

Aquestes seccions no s’han d’entendre estrictament com a parts del menú de la pròpia web, 

si no que poden formar part d’una secció mare o global: 

Barra Corporativa 

La web incorporarà una barra corporativa a la part superior, comú a totes les webs de B:SM. 

El concessionari podrà incorporar aquesta barra mitjançant el mòdul Drupal 8 que serà 

proporcionat pel Park. 

Conegueu el Park Güell 

Secció fonamentalment informativa dirigida a oferir informació del Park Güell. S’inclouran 

com a mínim els següents apartats: Història del Park, Antoni Gaudí, Espais Emblemàtics i 

Noticies. 
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Prepareu la Visita 

La secció visita permetrà als futurs visitants preparar la seva jornada al Park Güell. En aquest 

sentit, s’inclouran com a mínim els següents apartats: horaris i preus, normativa d’accés, 

serveis al visitant i rutes recomanades. 

 

Com arribar al Park 

La secció permetrà a futurs visitants conèixer totes les opcions per arribar al Park Güell. 

Aquesta informació es proporcionarà tant sobre plànol com descrita textualment. 

 

Venda d’entrades 

La secció venda d’entrades permetrà als usuaris adquirir tant entrades individuals com per 

grups organitzats. Tal i com es fa ara mateix, la secció portarà a l’usuari a la plataforma de 

venda actual d’entrades (Euromus) on els visitants finalitzaran la seva adquisició. 

Veïns del Park 

Secció dirigida fonamentalment a proporcionar informació als veïns del Park Güell, incloent 

noticies i avisos dirigits a aquest col·lectiu. 

Galeria de Recursos 

La secció galeria inclourà tots els recursos multimèdia que es disposa del Park: imatges, vídeos, 

recursos, etc., respecte el propi Park i els seus espais emblemàtics. S’organitzarà per espais i 

l’usuari podrà realitzar cerques de recursos amb un selector. 

Plànol 

La secció plànol serà una de les destacades de la nova web i el seu objectiu fonamental serà 

la de mostrar un plànol interactiu del Park Güell, situat sobre una imatge satèl·lit o carrerer 

per ubicar-lo a l’entorn de la ciutat. 

Sobre aquest plànol l’usuari podrà veure els següents punts d’interès (POIs):  

 Respecte l’entorn del PG: Principals transports públics de la zona, parades de taxi i 

aparcament de B:SM Park Güell. 

 Respecte el propi PG: Accessos principals (portes exteriors) i a l’eix monumental i serveis 

bàsics: WC, bar, botiga, taquilles, zona de pícnic, etc. 

Tour virtual 

La secció Tour Virtual permetrà visualitzar el tour que actualment disposa el Parc Güell a 

Google Maps per aquells que vulguin fer-se una idea de l’espai i el seu recorregut. 

Noticies 

La secció noticies incorporarà les noticies més rellevants del Park així com del seu entorn. Per 

a crear aquesta secció s’empraran els mòduls Drupal 7 existents de l’Ajuntament de Barcelona 

i proporcionats pel Park Güell, fent prèviament la seva adaptació cap a Drupal 8. Així mateix 

s’activarà la compartició de continguts amb el mateix procediment. 

Xarxes Socials 

La secció de xarxes socials mostrarà l’activitat del Park Güell a Twitter (perfils i perfils filtrats 

per #hashtag), Facebook (perfils) i Youtube (perfils o llistes de reproducció). Per a crear 

aquesta secció s’empraran els mòduls Drupal 7 existents de l’Ajuntament de Barcelona i 
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proporcionats pel Park Güell, fent prèviament la seva adaptació cap a Drupal 8. Així mateix 

s’activarà la compartició de continguts amb el mateix procediment. 

Notificacions 

La web incorporarà un servei de notificacions que, sempre amb el permís de l’usuari, permetrà 

als gestors del Park enviar avisos als seus usuaris respecte qualsevol tipus d’informació que es 

consideri.  

3.1.2. Aplicació Backoffice 

Les tasques de gestió i manteniment de tota la informació i serveis proporcionats per la web 

del Park Güell es realitzaran a un backoffice general del projecte, on també es realitzaran les 

de la PWA. 

L’aplicació proporcionarà les següents funcionalitats: 

 Gestor d’Informació 

La informació específica de l’aplicació del Park Güell es mantindrà des del gestor 

d’informació, que permetrà: 

a. Administrar els continguts de totes les seccions de la Web, tant en quant a texts com 

recursos. 

b. Administrar els continguts concrets existents a la galeria de recursos. 

c. Sobre el mateix plànol l’administrador podrà gestionar els POIs definits en quant a 

visualització, localització sobre el mapa i informació associada. 

 Gestor de Notificacions 

L’aplicació de BackOffice permetrà a l’administrador gestionar les notificacions que 

s’envien des de la Web. 

3.2. Requisits de Sistema 

A continuació es realitza una descripció dels requisits de sistema. En aquesta es defineixen i 

documenten les necessitats i expectatives del Parc Güell que permetin assolir els objectius de 

l’entitat. 

3.2.1. Web del Parc Güell 

L’aplicació del Parc Güell de Barcelona serà desenvolupada seguint estrictament en primer 

lloc els requisits específics establerts en el present document. En aquest sentit, aquests son 

els requisits específics de desenvolupament de la Web del Park Güell: 

 La nova web del Park Güell es desenvoluparà sobre el gestor de continguts Drupal, versió 

8.53 com a mínim, amb tots els pegats de seguretat instal·lats i seguirà la guia d’estil de 

webs de l’Ajuntament de Barcelona. 

 La web ha de poder ser utilitzada, com a mínim, en els principals exploradors del mercat a 

les seves últimes versions: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari, tant 

en versió desktop com en versió mòbil, i per tant el seu disseny ha d’ésser responsive. 

 La informació ha d’estar disponible com a mínim en els següents idiomes: català, castellà, 

anglès i francès. En tot cas, la web ha d’estar dissenyada per poder afegir noves llengües 

amb facilitat. Serà obligació de l’adjudicatari elaborar un manual per a realitzar 
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incorporacions de nous idiomes a l’aplicació que haurà de ser entregat amb la 

documentació de traspàs de projecte. 

 Tots els recursos que necessiti la web (fitxers de configuració, arxius, imatges, servidor 

d’aplicacions/web,...), hauran d’instal·lar-se finalment a l’entorn de producció de B:SM i 

seran gestionats per aquesta entitat. 

 L’accés de la web a serveis oferts des del BackEnd es realitzarà mitjançant serveis. Aquesta 

capa de serveis es dissenyarà mitjançant arquitectura RESTful que contindrà: 

 URI (Uniform Resource Identifier) del recurs 

 Tipus de la representació del recurs (JavaScript Object Notation JSON) 

 Operacions suportades 

 Hipervincles cap a altres accions que es puguin realitzar sobre els recursos 

 La web haurà d’informar a l’usuari de totes les restriccions funcionals esdevingudes per la 

manca d’algun component necessari pel desenvolupament de les seves funcions: GEO 

localització, etc. 

 S’inclourà a la web dos codis analítics que permetin monitoritzar la seva utilització de forma 

detallada. En concret, el codi de la web inclourà: 

 Codi analític de B:SM, proporcionat per aquesta entitat. 

 Codi analític de l’Ajuntament de Barcelona, proporcionat per aquesta entitat. 

 Altrament, serà responsabilitat de l’adjudicatari identificar els components clau pel 

funcionament adequat de la web per tal de poder monitoritzar-los amb l’eina de 

monitorització de serveis i sistemes de B:SM (a l’actualitat Nagios v3.2.3 amb Opsview 

Community Edition Build 3.13.0.6479). 

 El elements hardware i software de base (sistemes operatius) aniran a càrrec de B:SM i 

seran subministrats i facilitats al adjudicatari perquè realitzi la seva instal·lació, configuració 

i posta en marxa. 

 En el cas de existir algun software llicenciat, aquest haurà de ser aprovat i acceptat per 

B:SM; un cop acceptat, sense representar cap cost addicional per B:SM, aquest serà proveït 

per el adjudicatari, i haurà de estar llicenciat a nom de Barcelona de Serveis Municipals S.A. 

(B:SM). 

 En cas d’utilitzar mapes de Google o Apple cal garantir la normativa d’ús vigent per 

cadascuna de les plataformes, utilitzant sempre la darrera versió disponible del sistema. 

 La web no pot contenir materials amb drets d’autor propietat de tercers (incloent-hi 

música, fotografies, vídeo, o altres obres o imatges publicades en llocs web o en la televisió, 

pel·lícules o altres mitjans) sense la corresponent cessió dels drets d’explotació de forma 

expressa i per escrit. 

 La web cal que tingui un control de time out no superior als 5-10 segons. En el cas de 

superar-se aquest temps, caldrà cancel·lar la petició i informar a l’usuari. A més totes les 

peticions s’hauran de realitzar sota el protocol HTTPS. 
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 Com a sistema gestor de bases de dades s’utilitzarà SQL Server 2016 o superior. La utilització 

de bases de dades a nivell local és prohibida excepte per raons operatives i sempre que no 

impliqui l’emmagatzemat de cap tipus de dada que pugui infringir la GDPR. En aquests 

casos es recomana la utilització del gestor MariaDB. 

 Les característiques hardware proposades pels equips que formen l’arquitectura tècnica de 

la nova web del Park Güell hauran de garantir el servei de la web i hauran de ser proposades 

per l’adjudicatari i aprovades per B:SM. 

 Els servidors hauran de treballar als entorns de preproducció i producció sobre Red Hat 

Linux, podent fer-ho a desenvolupament sobre CentOS. L’opció finalment escollida haurà 

de ser proposada per l’adjudicatari i aprovada per B:SM. 

La utilització de qualsevol altra tecnologia no determinada en els presents requisits, tant a 

nivell hardware com a nivell software, haurà de ser proposada per l’adjudicatari i aprovada 

per B:SM. 
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4. ADAPTACIÓ MÒDULS AJUNTAMENT DE BARCELONA 

L’ajuntament de Barcelona disposa d’una sèrie de mòduls ja desenvolupats sobre Drupal 7 per 

incorporar de forma immediata a l’arquitectura d’una web desenvolupada sobre el CMS 

Drupal tota una sèrie de funcionalitats. 

El concessionari disposarà d’aquests mòduls per a incorporar les següents funcionalitats a la 

web del Park Güell: 

 Barra Corporativa (ja en Drupal 8) 

 Noticies 

 Compartició de recursos 

 Xarxes Socials 

En aquest sentit, únicament haurà de modificar els mòduls per a fer-los compatibles amb la 

versió 8 d’aquest CMS (excepte Barra Corporativa). 
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5. PWA: REQUISITS FUNCIONALS I DE SISTEMA 
A continuació es realitza una descripció dels requisits funcionals i de sistema establerts per la 

nova PWA del Park Güell. En aquesta es defineixen i documenten les necessitats i expectatives 

inicials del Park Güell que permeten assolir els objectius i abast marcats. 

Els requisits d’usuari establerts a la fase anterior podrien fer modificar o complimentar el 

requisits funcionals aquí descrits, sempre amb la validació del propietari del projecte. 

5.1. Requisits Funcionals PWA 

L’experiència del propietari del projecte ha permès realitzar una primera especificació de 

requisits funcionals per a la nova PWA del Park Güell i del Backoffice que li dona suport. 

5.1.1. Aplicació Park Güell 

La nova PWA del Park Güell no suposarà una rèplica de la nova Web del Park Güell per a 

dispositius mòbils, si no que, tot i que inclourà certa informació de caràcter general respecte 

el Park, la seva missió principal serà la de donar suport al ciutadà i visitant, orientant-lo en 

l’espai i fent-li conèixer elements culturals, històrics i els aspectes naturals de l’entorn. 

Amb aquesta missió inicialment s’oferiran les següents funcionalitats a l’aplicació:  

Visita a l’eix monumental 

Secció fonamentalment informativa dirigida a oferir informació pràctica de com visitar el Park 

Güell. S’inclouen com a mínim els següents apartats: horaris, tarifes, serveis i informació 

pràctica de com visitar l’espai. 

Mapa 

La secció mapa serà una de les destacades de l’aplicació i el seu objectiu fonamental serà el 

de mostrar la posició de l’usuari i la dels punts d’interès (POIs en endavant) dins un plànol del 

Park Güell, situat sobre una imatge satèl·lit o carrerer per ubicar-lo a l’entorn de la ciutat. 

Sobre aquest plànol l’usuari podrà veure els següents POIs:  

 Respecte l’entorn del PG: Principals transports públics de la zona, parades de taxi i 

aparcament de B:SM Park Güell. 

 Respecte el propi PG: Accessos principals (portes exteriors) i a l’eix monumental i serveis 

bàsics: WC, bar, botiga, taquilles, zona de pícnic, etc. 

Rutes 

La secció Rutes permetrà a l’usuari veure sobre el mapa el camí des de la seva posició o des 

de una posició determinada dins el mapa fins a una selecció d’un o diversos POIs o zones del 

parc, amb indicacions sobre la distància i temps estimat en recórrer aquest camí, amb la 

possibilitat d’accedir a les fitxes dels POIs seleccionats. 

Aquestes rutes podran ser personalitzades per persones amb mobilitat reduïda i 

emmagatzemades al dispositiu per la seva consulta posterior. 

Itineraris 

La secció Itineraris mostrarà a l’usuari itineraris definits, és a dir, recorreguts establerts segons 

l’accés pel qual s’accedeix a l’eix monumental, així com la seva ubicació dins el mapa. 
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Cadascun dels itineraris inclourà un títol, descripció, recomanacions, durada, així com la 

seqüència ordenada de POIs a visitar amb accés directe a la seva fitxa i una crida al mapa per 

mostrar el recorregut. 

Tour virtual 

La secció Tour Virtual permetrà visualitzar el tour que actualment disposa el Parc Güell a 

Google Maps per aquells que vulguin fer-se una idea de l’espai i el seu recorregut. 

Espais Emblemàtics 

La secció Espais Emblemàtics contindrà informació i continguts multimèdia dels espais més 

coneguts de l’eix monumental. S’organitzarà per espais i l’usuari podrà realitzar cerques amb 

un selector. 

Història del Park 

La secció Història del Park contindrà informació i continguts multimèdia de la història del Park 

on es visualitzaran imatges antigues de l’espai. Aquests continguts podran ser organitzats per 

noms d’espais emblemàtics o per una cronologia per anys i l’usuari podrà buscar continguts 

amb un selector. 

Venda d’entrades 

La secció de venda d’entrades permetrà als usuaris adquirir entrades de tipus individual. Amb 

aquest objectiu, el proveïdor dissenyarà la interfície d’aquesta secció i utilitzarà els serveis que 

proporcionarà el Park per a realitzar el procediment mitjançant la plataforma de venda actual 

(Euromus). 

Àudio Guia 

La PWA permetrà utilitzar l’àudio guia existent en l’actualitat a l’aplicació del Park Güell. 

Notificacions 

La secció Notificacions permetrà a l’usuari accedir als avisos enviats als usuaris de l’aplicació. 

Aquests avisos, que podran ser rebuts tant amb l’aplicació activa com apagada, seran anuncis 

de caràcter general (notícies, novetats o incidències) i incorporaran un titular, un text 

descriptiu i una imatge si escau. L’aplicació permetrà a l’usuari gestionar el llistat d’avisos, de 

mode que podrà conservar-los o eliminar-los quan ho consideri. 

En aquest sentit, si la tecnologia actual no permet gestionar notificacions tal i com s’exposa 

en algun dels sistemes operatius de dispositius mòbils del mercat sobre PWA de forma 

estàndard, el licitador proposarà una alternativa sobre aquests sistemes o una funcionalitat 

més bàsica sobre aquests. 

És molt important tenir en compte que tots aquells continguts que siguin comuns a la Web i a 

la PWA hauran de ser administrats des de un únic espai, de forma que s’eviti la redundància 

en las tasques de creació i edició d’aquests. 

5.1.2. Aplicació Backoffice 

Les tasques de gestió i manteniment de tota la informació i serveis proporcionats per 

l’aplicació del Park Güell es realitzaran al backoffice general del projecte, on també es realitzen 

les de la Web. 

L’aplicació proporcionarà les següents funcionalitats: 
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 Gestor d’Informació 

La informació específica de l’aplicació del Park Güell es mantindrà des del gestor 

d’informació, que permetrà: 

a. Gestionar els continguts de la PWA, tant textos com recursos. 

b. Sobre el mateix plànol utilitzat a l’aplicació del Parc Güell l’administrador podrà 

gestionar els POIs definits en quant a visualització, localització sobre el mapa i 

informació associada. 

c. Sobre el mateix plànol utilitzat a l’aplicació del Parc Güell l’administrador podrà definir 

els itineraris definits per l’aplicació, indicant el seu títol, la descripció, recomanacions, 

així com la seqüència ordenada de POIs que el formen. 

 Gestor d’Enrutament 

Tots els càlculs de rutes realitzats a l’aplicació es basaran en la utilització de la xarxa de 

camins definida al BackEnd. Des del BackOffice l’administrador podrà gestionar aquesta 

xarxa de camins podent tancar i obrir trams que es vegin afectats per obres o similars. 

 Gestor de Notificacions 

L’aplicació de BackOffice permetrà a l’administrador gestionar les notificacions que es 

reben a l’aplicació. En aquest sentit, es podrà determinar si les notificacions s’envien a: 

 Tots els usuaris que tinguin activades les notificacions. 

 Tots els usuaris que tinguin activades les notificacions i estiguin al PG. 

 Tots els usuaris que tinguin activades les notificacions i estiguin en una zona 

determinada del PG. 

 

5.2. Requisits de Sistema 

A continuació es realitza una descripció dels requisits de sistema. En aquesta es defineixen i 

documenten les necessitats i expectatives del Parc Güell que permetin assolir els objectius de 

l’entitat. 

5.2.1. Aplicació del Parc Güell 

L’aplicació del Parc Güell de Barcelona serà desenvolupada seguint estrictament en primer 

lloc els requisits específics establerts en el present document. 

5.2.1.1. Requisits Específics 

Aquests son els requisits específics de desenvolupament de la PWA del Parc Güell, segons 

apartats: 

TÈCNICS: 

 L’aplicació del Parc Güell es desenvoluparà amb les últimes tecnologies aplicades a PWAs 

per oferir una experiència global d’usuari satisfactòria. 

 La PWA ha d’utilitzar HTTPS. 

 La PWA ha de funcionar correctament a tots els navegadors i sistemes operatius. 
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 El contingut de la PWA s’ha de poder compartir fàcilment des del mode independent o en 

pantalla completa. 

 Tots els recursos que necessiti l’aplicació (fitxers de configuració, arxius, imatges, servidor 

d’aplicacions/web,...), hauran d’instal·lar-se finalment a l’entorn de producció de BSM i 

seran gestionats per aquesta entitat. 

 L’accés de l’aplicació als continguts o serveis oferts des del BackEnd es realitzarà mitjançant 

serveis sempre que sigui adient. Aquesta capa de serveis es dissenyarà mitjançant 

arquitectura RESTful que contindrà: 

 URI (Uniform Resource Identifier) del recurs 

 Tipus de la representació del recurs (JavaScript Object Notation JSON) 

 Operacions suportades 

 Hipervincles cap a altres accions que es puguin realitzar sobre els recursos 

 La PWA ha d'incloure metadades per poder afegir a la pantalla d'inici un link afegint un 

fitxer de "Manifest" per l'aplicació. 

 La PWA serà desenvolupada sobre les últimes tecnologies (HTML5, CSS3, service workers, 

app shell, manifest d’aplicació, etc.). 

EXPERIÈNCIA D'USUARI: 

 Les pàgines de la PWA han de ser adaptades segons es visualitzin a dispositius mòbils, a 

tauletes o a dispositiu d’escriptori. 

 Tant la interfície d’usuari com els continguts de la PWA no modificaran el seu disseny a 

mesura que es va carregant l’aplicació. 

 En carregar una plana de detall destí es mantindrà la posició de desplaçament de la pàgina 

origen. 

 Quant sigui necessària la utilització del teclat, aquest no obscurirà les entrades de text. 

 La PWA no ha de mostrar missatges no desitjats en moments inoportuns. (ex.: com quan 

l'usuari està enmig d'un flux que no s'ha d'interrompre o quan un altre indicador ja es 

mostra a la pantalla). En aquest sentit, s’utilitzaran els esdeveniments 

"beforeinstallprompt" i "beforeinstallprompt". 

FUNCIONALS: 

 Donat que el Park Güell és un espai que rep visitants d’arreu del món, la informació ha 

d’estar disponible en els següents idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià, alemany, 

rus, japonès, xinès, coreà i portuguès. És possible que la incorporació del xinès, portuguès, 

coreà i italià es faci progressivament un cop publicada als mercats amb els idiomes actuals. 

En tot cas, l’aplicació ha d’estar dissenyada per poder afegir noves llengües amb facilitat. 

Serà obligació de l’adjudicatari elaborar un manual per a realitzar incorporacions de nous 

idiomes a l’aplicació. 

En aquest sentit l’idioma ha de poder ser configurable, de mode que la PWA agafarà 

l’idioma del sistema la primera vegada que s’executi, mentre que una vegada estigui 

executant-se l’usuari podrà seleccionar i emmagatzemar a preferències aquesta selecció. 
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 L'ús de l’aplicació es podrà realitzar sota dues condicions de connexió a dades: 

 Online: L'aplicació disposa de connexió a dades i consulta quan escau directament al servidor. 

 Offline: L'aplicació no disposa de connexió a dades pel que consulta quan escau directament a 

una còpia local de les dades. 

En aquest sentit, un visitant del Park Güell que no disposi o perdi l’accés a dades haurà de 

rebre informació per part de l’aplicació de les limitacions d’ús i funcionalitats degut a 

aquest fet. En tot cas, l’aplicació que hagi estat carregada amb connexió a dades una 

vegada ha de garantir posteriorment un grau de funcionament mínim en condicions de 

connexió offline. 

 L’aplicació haurà d’informar a l’usuari de totes les restriccions funcionals esdevingudes per 

la manca d’algun component necessari pel desenvolupament de les seves funcions: Wifi, 

Dades mòbils, GEO localització, etc. 

 S’inclourà a la PWA una secció de preferències d’usuari on aquest podrà determinar els 

paràmetres que personalitzin aquesta, com per exemple l’idioma. A aquesta zona s’haurà 

d’informar de la versió de l’aplicació. 

 Totes les URL's de la PWA han de carregar-se encara que s'estigui fora de línia. 

 Cada pàgina de la PWA ha de tindre una URL. 

 S’inclourà a l’aplicació dos codis analítics que permetin monitoritzar la seva utilització de 

forma detallada. En concret, el codi de l’aplicació inclourà: 

 Codi analític de BSM, proporcionat per aquesta entitat. 

 Codi analític de l’Ajuntament de Barcelona, proporcionat per la OSAM 

 Altrament, serà responsabilitat de l’adjudicatari incorporar als components clau pel 

funcionament adequat de l’aplicació el codi necessari per tal de poder monitoritzar-los amb 

l’eina de monitorització de serveis i sistemes de BSM (Nagios v3.2.3 amb Opsview 

Community Edition Build 3.13.0.6479). 

 Tot el software subministrat haurà de ser compatible amb els equips, software de base i 

estàndards de BSM, i el software existent en la pagina web del Park Güell. 

 El elements hardware i software de base (sistemes operatius) aniran a càrrec de BSM i 

seran subministrats i facilitats al adjudicatari perquè realitzi la seva instal·lació, configuració 

i posta en marxa. 

 En el cas de existir algun software llicenciat, aquest haurà de ser aprovat i acceptat per 

BSM; un cop acceptat, sense representar cap cost addicional per BSM, aquest serà proveït 

per el adjudicatari, i haurà de estar llicenciat a nom de Barcelona de Serveis Municipals S.A. 

(BSM). 

INDEXABILITAT I SOCIAL: 

 El contingut del lloc ha d’estar indexat per Google. 

 Les metadades de Schema.org es proporcionaran quan correspongui. 

 Les metadades socials (Facebook, twitter,...) es proporcionaran seguint el següent model: 
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ex: <meta name="twitter:card" content="summary" /> 

 És obligatori utilitzar URL's canòniques quant siguin necessàries. 

 És necessari utilitzar les pàgines de l'API d'historial en comptes de fragments de pàgines. 

 

RENDIMENT: 

 Les primeres càrregues de la PWA han de ser ràpides fins i tot en xarxa mòbil. 

 Les transicions de pàgina han de ser fluides, fins hi tot en una xarxa lenta. 

CACHE : 

 La PWA ha d'utilitzar la creació de xarxes en memòria clau (cache). 

 La PWA ha d’informar de manera apropiada quant l'usuari estigui fora de línia. 

NOTIFICACIONS : 

 La PWA ha de proporcionar context a l'usuari sobre com s'utilitzaran les notificacions 

 La UI que incita els usuaris a activar les notificacions d'empenta no ha de ser massa 

agressiva. S’ha d’assegurar que si eliminen les notificacions, la PWA no es tornarà a 

preguntar de la mateixa manera dins de la mateixa sessió. 

 Quan l’explorador mostri la sol·licitud de permís, assegureu-vos que la pàgina està 

"enfosquint" (col·locant una superposició fosca) tot el contingut no rellevant per explicar 

per què el lloc necessita notificacions push. (Notification.requestPermission) 

 La PWA ha de proporcionar controls per activar i desactivar les notificacions 

CARACTERÍSTIQUES ADDICIONALS 

 La PWA ha d’incorporar la venda d’entrades per individuals. En aquest sentit, el licitador 

dissenyarà la interfície de pagament mentre que s’utilitzaran les APIs proporcionades pel 

Park per establir el procés amb la plataforma de venda d’entrades Euromus. 

5.2.2. BackEnd 

El BackEnd està format pel conjunt de servidors, software i aplicació de BackOffice que dona 

servei a la PWA del Park Güell. 

L’arquitectura i el desenvolupament del BackEnd seguiran estrictament els requisits específics 

establerts en el present document, que son: 

 Les característiques hardware proposades pel servidor d’aplicació hauran de garantir el 

servei de l’aplicació del Park Güell i hauran de ser proposades per l’adjudicatari i aprovada 

per BSM. 

 Els servidors hauran de treballar als entorns de preproducció i producció sobre Red Hat 

Linux, podent fer-ho a desenvolupament sobre CentOS. L’opció finalment escollida haurà 

de ser proposada per l’adjudicatari i aprovada per BSM. 

 Com a sistema gestor de bases de dades s’utilitzarà SQL Server 2016. 
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Així mateix, es permès utilitzar mòduls propis o desenvolupats per tercers, sempre i quant 

aquest siguin de software lliure i per tan de lliure utilització. En el cas de que aquests mòduls 

siguin llicenciats, l’adjudicatari haurà de fer una proposta que haurà de ser aprovada per BSM. 

La utilització de qualsevol altra tecnologia no determinada en els presents requisits, tant a 

nivell hardware com a nivell software, haurà de ser proposada per l’adjudicatari i aprovada 

per BSM. 
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6. DISSENY I PROTOTIPATGE 
En aquesta etapa l’adjudicatari elaborarà la proposta de disseny de la Web i de la PWA, que 

hauran de ser validades per l’Ajuntament de Barcelona en la seva versió final, i elaborar els 

prototips de baixa i alta fidelitat que hauran de ser validats pel propietari del projecte per 

donar pas al desenvolupament. 

6.1. Disseny 

L’adjudicatari elaborarà la proposta de disseny que millor s’adapti a les funcionalitats 

requerides per la Web i la PWA i als dispositius on aquesta s’executarà. El disseny de la Web i 

de la PWA i dels seus components haurà de seguir les guies d’estil de l’Ajuntament de 

Barcelona i les seves versions finals hauran de ser aprovades per aquest organisme. 

En aquest sentit, és obligació de l’adjudicatari fer tots els canvis indicats sobre el disseny final 

de la Web i de la PWA i els seus components fruits de la validació de l’Ajuntament de Barcelona 

fins obtenir autorització d’aquest pel seu desenvolupament. 

Així mateix, una vegada obtinguda l’autorització, l’adjudicatari haurà de subministrar un 

document al propietari del projecte amb les guies d’estil i dissenys finals. 

6.2. Prototipatge 

El prototipatge consistirà en construir models de la web i la PWA del Park Güell. Aquests 

models o maquetes simularan o ja tindran construïdes parts del sistema final i s’utilitzaran per 

a fer proves inicials del disseny aplicat que no es podrien dur a terme fins que el projecte 

estigués completament acabat. 

Aquests models hauran de correspondre fonamentalment amb parts concretes de la web i la 

PWA que presentin una interfície o complexitat especial i seran validats pel propietari del 

projecte per procedir al seu desenvolupament. 

Una vegada validats, l’adjudicatari haurà de subministrar un document al propietari del 

projecte incloent els prototips desenvolupats i les conclusions obtingudes d’aquesta validació. 

6.3. Accessibilitat 

La Web i la PWA del Park Güell, així com tots els seus components, hauran de complir amb els 

estàndards d’accessibilitat establerts per l’Ajuntament de Barcelona. Aquests poden ésser 

consultats al següent enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca/estandards-i-

pautes-daccessibilitat. 

Així mateix, també hauran de complir amb les Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web 

(WCAG 2.0) per a dispositius mòbils, tal i com s’especifica al següent enllaç de la WAI: 

https://www.w3.org/WAI/mobile/ 

Serà obligació de l’adjudicatari demostrar el compliment dels estàndards i pautes 

d’accessibilitat indicats mitjançant informe de compliment. 

http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca/estandards-i-pautes-daccessibilitat
http://ajuntament.barcelona.cat/accessibilitat/ca/estandards-i-pautes-daccessibilitat
https://www.w3.org/WAI/mobile/
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7. DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ 
El present capítol descriu les accions a realitzar en els processos de desenvolupament i 

avaluació de les noves Web i PWA del Park Güell de Barcelona, incloent tant la pròpia web i 

aplicació com el Backoffice que els dona suport. 

7.1. Desenvolupament 

Tal i com ha estat establert en el present document, una vegada obtinguda la validació del 

disseny de l’aplicació i dels prototips amb les funcionalitats crítiques, es procedirà al 

desenvolupament de la web i la PWA del Park Güell, incloent el Backoffice que els dona suport. 

És obligació de l’adjudicatari comentar i documentar adequadament el codi generat de forma 

que aquest pugui ésser interpretat fàcilment. 

D’altra banda, el desenvolupament del Backoffice haurà de seguir estrictament els requisits 

establerts en el present plec de requisits i el codi generat haurà de contenir igualment 

comentaris que facilitin la seva interpretació. 

7.2. Avaluació 

El procés d’avaluació de les noves Web i PWA del Park Güell es realitzarà en tres fases 

successives: 

a) Avaluació Adjudicatari 

La avaluació de l’adjudicatari serà la primera fase d’avaluació i consistirà en la realització 

de proves intensives sobre la web, la PWA i el Backoffice amb l’objectiu de trobar 

inconsistències o funcionalitats errònies. És imprescindible la realització de proves de 

càrrega sobre la web i la PWA basades en les dades d’accessos registrats durant l’últim any 

a l’analítica registrada i que serà proporcionada pel Park. 

L’adjudicatari haurà de proporcionar un document justificatiu de les proves realitzades 

sobre el sistema i els resultats obtinguts. 

b) Avaluació Interna 

La avaluació interna de les noves web i PWA del Park Güell serà realitzada pel propietari 

del projecte i pel cap de projecte. La gestió d’aquesta avaluació serà realitzada per 

l’adjudicatari, el qual posarà a disposició dels avaluadors una eina per a poder afegir i 

compartir comentaris i resultats. 

No es passarà a la següent fase de avaluació fins obtenir la validació i serà obligació de 

l’adjudicatari iterar el procés de desenvolupament fins obtenir-la. 

Aquesta validació serà atorgada en quant la web i la PWA compleixin amb els requisits 

d’usuari, funcionals i de sistema establerts. 

c) Avaluació Ajuntament de Barcelona 

La avaluació de l’Ajuntament de Barcelona serà la última etapa evaluativa i no es finalitzarà 

fins obtenir la validació. Serà obligació de l’adjudicatari iterar el procés de 

desenvolupament fins obtenir-la resolent les possibles incidències detectades. 
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8. LLIURAMENT DE PROJECTE 
La fase de lliurament de projecte s’inicia una vegada l’aplicació hagi superat el procés 

d’avaluació i estigui, per tant, en procés de publicació als mercats. 

Aquesta fase està formada per tres activitats fonamentals: el lliurament de la documentació 

del projecte, el lliurament del codi font i la formació de gestió i d’administració. 

El present capítol desenvolupa cadascun d’aquests punts. 

8.1. Lliurament Documentació 

La documentació establerta en el present plec així com tota aquella generada durant el seu 

desenvolupament haurà de ser lliurada per l’adjudicatari al propietari i al cap de projecte en 

format digital en suport físic i online mitjançant mètode segur d’accés. 

En aquest sentit, aquesta estarà formada, com a mínim, pels següents informes: 

 Arquitectura Tècnica 

Informe en el que es descriu l’arquitectura tècnica de la solució implementada. 

L’adjudicatari haurà de detallar les diferents tecnologies emprades tant a la web com a la 

PWA com al Backoffice, així com els mètodes emprats per la seva connexió. 

 Model de dades 

L’adjudicatari facilitarà el model de dades establert pels sistemes, el qual descriurà com a 

mínim: 

 Estructures de dades: Tipus de dades que hi ha a la BBDD i forma en la què es 

relacionen. 

 Restriccions d'integritat: Conjunt de condicions que han de complir les dades per 

operar. 

 Documentació Generada 

L’adjudicatari presentarà tota la documentació generada durant el desenvolupament del 

projecte, incloent aquella que hagi estat ja lliurada durant el seu transcurs (p.ex. requisits 

d’usuari, etc.). 

 Pla d’implantació 

L’adjudicatari descriurà pas a pas totes les accions necessàries per la posta en producció 

de la web i la PWA del Park Güell, incloent totes les tasques des de la instal·lació dels 

servidors del Backend des de cero. 

 Manual d’Usuari 

Manual d’Usuari de la web i de la PWA del Park Güell. 

 Manual d’Administració 

Manual d’administració de la Web i de la PWA del Park Güell (Backoffice). 

8.2. Codis Font 

L’Adjudicatari haurà de lliurar el codi font al cap de projecte de tots els desenvolupaments 

inclosos dins l’àmbit de subministrament. Aquest lliurament es realitzarà mitjançant l’accés 

que es proveirà al l’adjudicatari a l’eina de control de versions Subversion de BSM. 
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Així mateix, l’adjudicatari haurà de mantenir la darrera versió executable, i el codi font 

compilable i de totes les aplicacions als servidors de desenvolupament que B:SM posarà a la 

seva disposició durant el desenvolupament del projecte. 

Tal i com s’indica anteriorment, l’Adjudicatari és responsable de mantenir actualitzada en 

l’entorn de desenvolupament de B:SM  la versió i el codi font de la web i la PWA a mesura que 

es facin modificacions derivades de la resolució d’incidències o de la incorporació de millores 

en els sistemes. 

No es considerarà cap fase d’instal·lació i posta en marxa com a conclosa fins que el codi font 

no hagi estat lliurat i el cap de projecte hagi validat aquest lliurament. 

El codi font de tots els desenvolupaments inclosos dins l’àmbit de subministrament serà 

propietat de Barcelona de Serveis Municipals i l’adjudicatari no podrà incloure el seu crèdit en 

cap dins l’àmbit de subministrament. 

8.3. Formació 

L’adjudicatari estarà obligat a realitzar formació de gestió i administració dels sistemes en 

dues sessions separades de com a mínim quatres hores cadascuna a les instal·lacions del 

propietari del projecte i del cap de projecte respectivament. Per a cadascuna d’aquestes 

sessions es lliurarà als assistents una còpia digital del guió de la formació amb detall dels 

aspectes que es veuran. 

La sessió de gestió de la web i la PWA anirà dirigida tant als usuaris finals que han de operar 

els sistemes subministrats, com a l’equip de sistemes de BSM que haurà de mantenir i 

administrar-los a partir del moment en el que l’adjudicatari hagi finalitzat el contracte. 

La sessió d’administració de la web i la PWA serà eminentment tècnica i anirà dirigida a 

traslladar al departament de sistemes de BSM tota la arquitectura i desenvolupaments 

establerts pel funcionament adient de la web i la PWA, monitoratge i logs, catàleg de llicències, 

instal·lació i actualització del sistema. 
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9. MANTENIMENT 
Durant el primer any de posada en producció de la Web i la PWA l’adjudicatari proporcionarà 

un servei de manteniment d’aquests productes. 

Aquest manteniment cobrirà com a mínim les següents tasques: 

 Correcte funcionament de la web i la PWA 

 Creació de còpies de seguretat 

 Actualització de les versions de tot el software implicat en el projecte, excepte sistemes 

operatius 

 Disseny gràfic de banners 

 Posicionament SEO 

 Reparació d’enllaços trencats 

 Solucionar errors diversos i problemes en programació 
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10. ENTORN DE TREBALL 
El present capítol descriu l’entorn de treball establert pel desenvolupament del projecte. 

10.1. Arquitectura de Desenvolupament 

La arquitectura de desenvolupament està formada per tres entorns: 

1) Entorn Desenvolupament (DEV) 

Aquest entorn correspon al CPD que BSM disposa. En aquest entorn es realitzarà la primera 

instal·lació del backend i serà l’espai on es realitzaran les primeres actualitzacions 

necessàries fruit de l’avaluació interna del projecte. 

BSM proporcionarà a l’adjudicatari accés a l’entorn de DEV amb una VPN mitjançant el seu 

portal d’accés establint connexions SSH per accedir als servidors del projecte. 

2) Entorn Preproducció (PRE) 

Aquest entorn correspon a l’espai al cloud de preproducció de BSM. En aquest entorn es 

realitzarà la instal·lació del Backend validat a l’entorn de DES i es farà la avaluació de 

l’Ajuntament del projecte i la actualització de paràmetres pel pas a producció. 

BSM proporcionarà a l’adjudicatari accés a l’entorn de PRE amb una VPN mitjançant el seu 

portal d’accés establint connexions SSH per accedir als servidors del projecte. 

3) Entorn Producció (PRO) 

Aquest entorn correspon a l’espai al cloud de producció de BSM. En aquest entorn es 

realitzarà la instal·lació final del Backend validat a l’entorn de PRE i on definitivament 

residiran els servidors del projecte que donaran servei a la web i a la PWA en producció. 

L’accés a aquest entorn és restringit i qualsevol modificació a realitzar sobre ell haurà de 

ser aprovada per BSM i seguir estrictament el procés de Gestió del Canvi definit en el 

present capítol. 

Així doncs, en resum, la primera implementació es realitzarà sobre l’entorn de DEV (BSM), la 

qual serà validada i pujada a PRE (Cloud), per una vegada validada ser traslladada a l’entorn 

de PRO (Cloud) on es farà l’última validació i serà l’espai on definitivament residiran els 

servidors. 

10.2. Instal·lacions i Llicencies 

L’adjudicatari serà responsable de la instal·lació, configuració i posta en marxa de tot el 

software necessari pel desenvolupament del projecte, ja sigui subministrat o ad-hoc. El procés 

es realitzarà d’acord amb els procediments de gestió del canvi proporcionats per BSM. 

Així mateix, el Park Güell posarà a disposició del adjudicatari el software de base i llicencies 

del mateix en cas de que sigui necessari. Donat el cas, l’adjudicatari serà el responsable de la 

seva instal·lació ,configuració i adaptació en els entorns de treball de DEV i PRE. 

10.3. Gestió del Canvi 

Per tal de pujar a producció qualsevol desenvolupament, un cop validat per BSM l’adjudicatari 

facilitarà un procediment detallat dels canvis a realitzar. Aquest document de gestió del canvi 

s’haurà d’acompanyar d’assistència tècnica presencial o remota en el moment de la pujada a 

producció, i inclourà: 
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 Justificació del canvi a realitzar 

 Descripció de les accions a realitzar pas per pas per aplicar el canvi 

 Codi i/o arxius necessaris per a realitzar el canvi 

Els canvis normalment es realitzaran fora del horari del Park i en els horaris en els que hi ha 

menys ús de la web o l’aplicació. 

10.4. Instal·lació, Configuració i Posta en Marxa 

Serà responsabilitat del adjudicatari la instal·lació, configuració i posta en marxa de tot el 

software de base, necessari per el objecte del present contracte. El hardware necessari serà 

facilitat per BSM, a partir dels requeriments proposats per l’adjudicatari. 
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11. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

11.1. Confidencialitat 

L’Adjudicatari s'obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la informació a la 

qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal 

autoritzat per B:SM. 

L’Adjudicatari serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin produir 

per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s'obliga a aplicar les mesures necessàries per 

a garantir l'eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del 

personal participant en el desenvolupament del contracte. 

Un cop finalitzat el present contracte, l’adjudicatari es compromet a destruir amb les garanties 

de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per B:SM així com qualsevol altre 

producte obtingut com a resultat del present contracte. 

11.2.  Propietat Intel·lectual 

La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d'aquest contracte pertany a B:SM 

de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense la 

deguda autorització prèvia. 

Per tant B:SM resta com a propietària dels programes fonts realitzats, sense cap dret per part 

de l’Adjudicatari.  

L’accés a la informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de B:SM, 

necessaris per al desenvolupament del producte o servei contractat, no pressuposa en cap cas 

la cessió de la mateixa. 

L’Adjudicatari accepta expressament que els drets d'explotació dels productes derivats 

d'aquest plec correspon única i exclusivament a B:SM. Així doncs, el contractat cedeix, amb 

caràcter d'exclusivitat, la totalitat dels drets d'explotació dels treballs objecte d'aquest plec, 

inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o modificació i 

qualsevol d'altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d'acord amb la legislació sobre drets 

de propietat intel·lectual. 

11.3. Compliment de la GDPR 

L’Adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a 

la qual tingui accés per a l’execució del contracte, incloent aquella qualificada com a 

confidencial en aquest contracte, o aquella en la que la seva confidencialitat sigui indicada per 

B:SM, o bé aquella que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquest 

deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys després de la 

finalització del contracte. 

Així mateix, l’adjudicatari declara conèixer, i s’obliga al compliment d’allò previst al Reglament 

General de Protecció de Dades GDPR (Reglament 2016/679 del Parlament Europeu). 
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12. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE 

12.1. Termini 

El termini màxim des de la signatura del contracte de desenvolupament fins el lliurament del 

projecte és de 5 mesos pel desenvolupament de la PWA i 7 mesos pel desenvolupament de la 

web. 

En aquest sentit, l’adjudicatari s’haurà d’ajustar al següents terminis pels primers set mesos 

de contracte: 

 

És a dir: 

 El termini màxim pel desenvolupament de la PWA és de 5 mesos, incloent les següents 

activitats: Investigació i Anàlisi d’Usuaris, Requisits Funcionals i de Sistema, Disseny i 

Prototipatge, Desenvolupament i Avaluació i Lliurament de Projecte, tenint en compte 

les fases indicades en el quadre anterior. 

 El termini màxim pel desenvolupament de la Web és de 7 mesos, incloent les següents 

activitats: Investigació i Anàlisi d’Usuaris, Requisits Funcionals i de Sistema, Disseny i 

Prototipatge, Desenvolupament i Avaluació i Lliurament de Projecte, tenint en compte 

les fases indicades en el quadre anterior. 

Així, durant la resta del projecte aplicarà tant el servei de manteniment i els possibles serveis 

evolutius i adaptatius sobre la web i la PWA. 

12.2. Import 

L’import màxim per la realització d’aquest projecte d’acord amb el descrit en el present plec 

es de 114.437,57 euros.  

En aquest import estan inclosos 14.000 euros de desenvolupament correctiu o evolutiu a 

consumir per part del propietari del projecte durant els dos anys de durada del contracte. 

12.3.  Facturació i Condicions de Pagament 

L’adjudicatari emetrà dues factures: 

 UNA primera factura a la entrega i validació dels prototips corresponent al 40% del 

total del procediment. 

 UNA última factura a la finalització de la fase de lliurament de projecte corresponent 

al 60% restant, amb la validació del cap de projecte (BSM) de la correcta instal·lació i 

posta en marxa del sistema. 

A les factures es farà constar el número de comanda que BSM els facilitarà. Només es podran 

incloure a les factures aquells serveis que hagin estat validats per BSM. 

BSM pagarà el seu import transcorreguts 30 dies comptant des de la data de recepció de la 

factura a les oficines de BSM Departament Administració al carrer Calàbria, 66, 5a planta.  
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La factura es podrà enviar per correu electrònic, en format pdf (un pdf per factura) a l’adreça 

facturabsm@bsmsa.cat, indicant en l’apartat “’assumpte” la paraula factura. En aquest cas el 

termini de 30 dies s’iniciarà a partir de l’entrada als nostres sistemes informàtics del document 

en pdf (es considerarà entrada quan el correu de BSM rebi efectivament el document, 

comptant com a data el primer dia laborable una vegada rebuda). 

12.4. Garantia 

L’Adjudicatari ha d’oferir una garantia mínima de dotze mesos per a tots els components, 

aplicacions i serveis inclosos dins l’àmbit de subministrament del present plec.  

El període de garantia s’iniciarà a partir de la data de lliurament del projecte i inclou totes les 

aplicacions de l’àmbit de subministrament. 

Durant el període de garantia, totes les tasques de suport tècnic i resolució d’incidències 

aniran a càrrec de l’Adjudicatari a cost zero, incloent els materials, la mà d’obra, els 

desplaçaments i qualsevol altra despesa o maquinària necessària. 

Qualsevol modificació o millora sobre qualsevol de les aplicacions incloses dins l’àmbit de 

subministrament implicarà la renovació del període de garantia de les pròpies millores. 

12.1. Gestió del Projecte 

Per la gestió del projecte, l’adjudicatari nombrarà a un responsable del projecte, qui serà el 

únic interlocutor entre el adjudicatari i el Park. Per altra banda el Park nomenarà un 

responsable per la coordinació del projecte i un responsable tècnic. 

Es obligació de l’adjudicatari disposar per l’execució del contracte de dos equips diferents pel 

disseny i desenvolupament de la PWA i de la Web del Park. En aquest sentit, a la reunió de 

kick off del projecte, l’adjudicatari del projecte haurà de facilitar la relació nominal del 

personal i perfil professional assignat tant a la PWA com a la Web. 

El responsable del Park, definirà i establirà les periodicitats i continguts de les reunions a 

realitzar durant tota la execució del contracte. 

 

Barcelona, 25 d’abril de 2018 

 

 

 

Federico Jiménez Real 

Cap Àrea Estratègies i Projectes TIC 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A. 
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