
 
Estratègia i Canals Digitals 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manteniment UX i disseny de canals 

digitals de TMB 

Plec de condicions tècniques 

 

Febrer 2018  



TMB 

Manteniment UX i disseny de canals digitals de TMB_Plec de condicions tècniques 

2 

 

Índex 

1 Introducció .................................................................................................................................. 3 
2 Objectius de contractació i necessitats de TMB..................................................................... 5 

2.1 Consultoria i assessorament en experiència d’usuari, direcció d’art i maquetació ............. 5 
2.2 Anàlisi de documentació i estudi de context ....................................................................... 5 
2.3 Conceptualització i disseny funcional i d’interacció ............................................................. 5 
2.4 Disseny i producció gràfica .................................................................................................. 6 
2.5 Maquetació HTML ............................................................................................................... 6 
2.6 Coordinació amb TMB ......................................................................................................... 6 
2.7 Activitat anual ...................................................................................................................... 6 

3 Contingut de les propostes ....................................................................................................... 7 
3.1 Comprensió de la necessitat i resum de l’oferta ................................................................. 7 
3.2 Detall de les propostes ........................................................................................................ 7 
3.3 Proposta de prototipus......................................................................................................... 8 

4 Condicions de l’execució .......................................................................................................... 9 
4.1 Confidencialitat .................................................................................................................... 9 
4.2 Propietat intel·lectual ........................................................................................................... 9 
4.3 Comunicacions externes ................................................................................................... 10 
4.4 Organització de TMB ......................................................................................................... 10 
4.5 Eines de TMB .................................................................................................................... 10 
4.6 Equip de treball .................................................................................................................. 10 
4.7 Desenvolupament de l’activitat .......................................................................................... 10 
4.8 Garantia ............................................................................................................................. 11 

 

  



TMB 

Manteniment UX i disseny de canals digitals de TMB_Plec de condicions tècniques 

3 

 

1 Introducció 

TMB és l’operador de transport públic més gran de Catalunya. Està integrada per Ferrocarril 

Metropolità de Barcelona S.A., Transports de Barcelona S.A., Projectes i Serveis de Mobilitats S.A. i 

TMB S.L. 

TMB opera i gestiona diferents modes de transport, essencials per la mobilitat i el turisme dins la 

ciutat de Barcelona: 

 Metro 

 Autobusos 

 Barcelona Bus Turístic 

 Telefèric de Montjuïc 

 Catalunya Bus Turístic 

També comercialitza productes de mobilitat on-line sota la plataforma de venda Barcelona Smart 

Moving. 

En els darrers anys, TMB ha apostat per implantar una estratègia digital sòlida, que li permeti 

donar servei de qualitat als usuaris, adaptant-se a les seves necessitats i a la introducció de 

noves tecnologies digitals. És per això que en l’actualitat TMB disposa de diferents canals digitals 

a través dels quals dóna servei: 

 Webs 

o www.tmb.cat 

o www.fundació.tmb.cat 

o www.noticies.tmb.cat 

o www.barcelonabusturistic.cat 

o www.telefericdemontjuic.cat 

o www.catalunyabusturistic.com 

 E-commerce 

o www.barcelonasmartmoving.com 

 Apps 

o TMBapp 

o Barcelona Bus Turístic 

 Comunicacions via e-mail de tots ells. 

L’evolució de necessitats i l’adopció de nous serveis fa necessari que TMB treballi i evolucioni 

de forma constant aquests canals, dissenyant la informació i funcionalitats de la manera més 

òptima per tal que els seus usuaris tinguin una bona experiència davant la seva utilització. 

http://www.tmb.cat/
http://www.fundació.tmb.cat/
http://www.noticies.tmb.cat/
http://www.barcelonabusturistic.cat/
http://www.telefericdemontjuic.cat/
http://www.catalunyabusturistic.com/
http://www.barcelonasmartmoving.com/
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L’objectiu d’aquest plec és detallar les necessitats de TMB respecte al manteniment i evolució de 

canals digitals, concretament en l’àmbit de l’experiència d’usuari i el disseny (funcional i 

gràfic). 

Així doncs, a llarg d’aquest document es descriuran: 

 Les necessitats concretes de TMB respecte a aquesta contractació 

 Els àmbits que hauran de cobrir les ofertes presentades i els criteris de valoració dels 

mateixos. 

 El procés d’adjudicació. 

 Informació de contacte. 

 Annexos que siguin necessaris per complementar els punts anteriors. 
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2 Objectius de contractació i necessitats de 
TMB 

L’objectiu d’aquest plec és la contractació d’un servei de suport al disseny funcional i experiència 
d’usuari, disseny gràfic i maquetació HTML, i accessibilitat pels canals digitals de TMB. 

Les necessitats concretes d’aquesta contractació són: 

 Consultoria i assessorament en experiència d’usuari, direcció d’art i maquetació 

 Anàlisi de documentació i estudi de context 

 Conceptualització i disseny funcional i d’interacció 

 Disseny i producció gràfica 

 Maquetació HTML (accessibilitat) 

 Disseny i maquetació HTML de plantilles d’e-mails. 

A més de les activitats complementàries fruit de la realització d’aquestes tasques, com pot ser 
l’assistència a reunions o la preparació de propostes sobre solucions. A continuació es detallen les 
necessitats. 

 

2.1 Consultoria i assessorament en experiència 
d’usuari, direcció d’art i maquetació 

Davant de necessitats que puguin aparèixer, fruit del manteniment correctiu o evolutiu dels canals, 
se sol·licita un servei d’assessorament per adoptar les millors solucions en l’àmbit digital davant 
d’aquestes necessitats, tenint en compte l’entorn i el negoci de TMB. 

 Millors pràctiques per solucionar diferents problemes o casuístiques 

 Benchmark 

 Valoració d’alternatives 

 Resolució o consell davant de dubtes 

 Etc. 

 

2.2 Anàlisi de documentació i estudi de context 

Davant una sol·licitud, l’adjudicatari hauria d’analitzar la situació actual i el context a fi d’entendre el 
cas i poder proposar la solució més encertada: 

 Anàlisi de la documentació/informació aportada per TMB 

 Aprofundiment i comprensió de les necessitats per mitjà d’entrevistes o altres mecanismes 

 Resolució de possibles dubtes amb el responsable gestor de contracte de TMB 

 

2.3 Conceptualització i disseny funcional i 
d’interacció 

En els casos que ho requereixin, el contractista haurà de treballar amb l’equip designat per TMB i 
proposar la conceptualització i disseny d’interacció corresponent aplicat al canal de TMB que se li 
encomani. 

 Presentació de propostes 
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 Treball de detall en les propostes 

 Generació de documentació: dissenys conceptuals en format de wireframes i manuals 
d’interacció amb la descripció funcional del disseny realitzat.  

 Actualització de la documentació vigent en cas que existeixi. 

 Resolució de possibles dubtes en etapes posteriors, com la implementació tècnica de les 
solucions. 

 

2.4 Disseny i producció gràfica 

Disseny gràfic sobre les propostes conceptuals treballades i aprovades. El disseny gràfic haurà de 
ser fidel als manuals d’estil de marca i al manual d’aplicació gràfica del canal en qüestió. 

 Propostes de disseny gràfic 

 Desenvolupament de l’alternativa seleccionada 

 Producció de peces gràfiques necessàries 

 Generació de la documentació necessària per la seva implementació i actualització del 
manual d’identitat gràfica del canal afectat. 

 

2.5 Maquetació HTML 

En els canals web, desenvolupament o modificació de la maqueta dissenyada en HTML. 

 Desenvolupament de noves maquetes en cas que no existeixin, tenint en compte els marcs 
d’accessibilitat definits 

 Modificació de maquetes vigents 

 Actualització del repositori de maquetes 

 Actualització o generació de documentació que sigui necessària 

 

2.6 Coordinació amb TMB 

A fi de que hi hagi una correcta coordinació amb TMB respecte l’execució del contracte, 
l’adjudicatari comptarà amb un gestor de compte que serà el vincle principal amb TMB i coordinarà, 
juntament amb el responsable que TMB estableixi, les tasques relacionades amb la contractació i 
les eines o mecanismes de suport per fer-ho possible. 

 

2.7 Activitat anual 

TMB estima una dedicació de anual de 600 hores aprox. De manera aproximada en dedicació: 

 10% Cap de projecte 

 35% Consultors UX sènior i júnior 

 20% Dissenyador gràfic sènior i júnior 

 35% Maquetador 
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3 Contingut de les propostes 

En base a les necessitats de TMB respecte a aquesta contractació, els licitadors hauran de 

presentar propostes tècniques que cobreixin els següents apartats: 

 Comprensió de necessitats i resum de l’oferta 

 Detall de les propostes 

o Model de gestió 

o Metodologia, entregables i eines 

o Perfil dels recursos que donaran servei 

o Acords de nivell de servei 

 Proposta de prototipus 

 Experiència i referències 

 

3.1 Comprensió de la necessitat i resum de l’oferta 

Els ofertants hauran de constatar que són coneixedors de TMB i el seu entorn, així com de les 
necessitats concretes objecte d’aquesta licitació i resumir com donaran cabuda a aquestes 
necessitats. 

 

3.2 Detall de les propostes 

Les propostes presentades hauran de desenvolupar els següents aspectes: 

 

3.2.1 Model de gestió 

En base a l’objecte del contracte i a l’organització que TMB detalla en aquest plec, el licitador haurà 
de desenvolupar el model de gestió que proposa per a la correcta execució dels treballs relatius al 
contracte. Aquest model ha de contemplar: 

 Tasques a desenvolupar 

 Rols que les desenvolupen 

 Model de coordinació general 

 Procediments operatius (gestió de peticions, etc.) 

3.2.2 Metodologia, documentació i eines 

TMB explica les eines que utilitza per a la gestió d’aquest tipus de treball en l’apartat d’eines 
d’aquesta mateix plec. 

El licitador haurà de concretar quina metodologia de treball utilitza per a la realització de les tasques 
objecte d’aquest contracte, així com especificar quina documentació es genera i si proposa l’ús de 
certes eines per la seva execució o arxiu. 
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3.2.3 Perfil dels recursos 

Sobre els perfils proposats (rols) que proposa el proveïdor, haurà d’aportar els CV’s pertinents per 
tal de demostrar la capacitació de les persones assignades al contracte, segons les condicions 
d’execució definides en aquest mateix plec. 

3.2.4 Acords de nivell de servei 

El licitador haurà d’establir, davant de peticions, el temps màxim de resposta davant de peticions i el 
temps màxim per presentar a TMB la proposta sobre la petició. 

 

3.3 Proposta de prototipus 

Els licitadors hauran de presentar una proposta d’aplicació per tal d’exemplificar les propostes 

(objecte de l’apartat 3.2 d’aquest document). 

La proposta d’aplicació és concretament sobre els tràmits dins l’apartat d’atenció al client de la 
web de TMB. Es tracta de fer una proposta sobre l’apartat de gestions on-line 
https://www.tmb.cat/ca/atencio-al-client/gestions tenint en compte els següents criteris: 

 Fer els tràmits més entenedors per als usuaris 

 Unificar formularis 

 Afegir futurs tràmits (com sol·licitar cita prèvia als punts d’atenció al client) 

Les propostes han d’incloure: 

 Arquitectura proposada 

 Disseny conceptual en forma de wireframes i exemple d’especificacions funcionals 

 Aplicació de disseny gràfic 

 

https://www.tmb.cat/ca/atencio-al-client/gestions
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4 Condicions de l’execució 

L’execució de les feines objecte d’aquest licitació s’haurà de desenvolupar amb els següents 

condicionants. 

 Confidencialitat 

 Propietat intel·lectual 

 Comunicacions externes 

 Organització de TMB 

 Eines de TMB 

 Equip de treball 

 Desenvolupament de l’activitat 

 Garantia 

 Durada del contracte 

 Facturació 

 

4.1 Confidencialitat 

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i guardar en el més absolut secret tota la informació a 
la qual tingui accés en el compliment del present contracte i a subministrar-la només al personal 
autoritzat per TMB. 

L’adjudicatari està obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que 
pogués conèixer com a conseqüència de participar en l’actual licitació o, en durant el compliment del 
contracte, especialment aquelles dades de caràcter personal. 

L’empresa contractada 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’empresa contractada es compromet a destruir amb les 
garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació facilitada per TMB, així com qualsevol 
altra producte obtingut com a resultat del present contracte. 

 

4.2 Propietat intel·lectual 

La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte pertany TMB de forma 
exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense la deguda 
autorització prèvia. 

L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de TMB, 
necessaris per al desenvolupament del producte o servei contractat no pressuposa en cap cas la 
cessió de la mateixa. 



TMB 

Manteniment UX i disseny de canals digitals de TMB_Plec de condicions tècniques 

10 

 
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes derivats 
d’aquest plec corresponen única i exclusivament a TMB. 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. 

 

4.3 Comunicacions externes 

L’empresa adjudicatària no podrà en cap cas utilitzar els treballs realitzats per la seva pròpia 
comunicació externa sense el consentiment exprès de TMB. 

 

4.4 Organització de TMB 

El principal interlocutor de l’adjudicatari serà l’equip d’Estratègia i Canals Digitals, format per gestors 
de canal i project managers. El seu principal interlocutor serà el responsable d’aquesta unitat. 

A més, l’adjudicatari també haurà de tenir relació amb la Unitat de Tecnologies de la Informació per 
a aspectes tècnics relacionats amb la maquetació, resolució de dubtes o producció de peces 
necessàries per a la implementació dels dissenys realitzats. 

 

4.5 Eines de TMB 

L’adjudicatari podrà proposar eines de gestió segons la metodologia proposada. De totes maneres, 
TMB treballa amb una eina interna de gestió de peticions per producte (entenent producte com a 
producte digital, webs, apps o e-commerce). Dita eina de gestió es pot relacionar externament i 
permetre l’accés mitjançant permisos a l’adjudicatari del contracte. 

 

4.6 Equip de treball 

TMB considera que l’equip de professionals aportat per l’adjudicatari ha de comptar almenys amb 
aquests perfils: 

 Cap de projecte 

 Consultor UX 

 Dissenyador gràfic 

 Maquetador HTML 

L’adjudicatari es farà responsable de mantenir i, en cas que hi hagi alguna contingència, substituir 
els recursos assignats per tal que l’activitat objecte d’aquest contracte no es vegi afectada. 

 

4.7 Desenvolupament de l’activitat 

L’adjudicatari desenvoluparà les tasques relacionades amb el contracte en les seves dependències, 
a excepció de presenciar-se en les oficines de TMB a efectes de coordinació o de realització de 
sessions de treball conjuntes que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de les feines 
assignades. 
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4.8 Garantia 

Les tasques objecte del contracte tindran una garantia de 2 mesos a partir de l’acceptació del seu 
lliurament. Durant aquest període l’empresa adjudicatària es compromet a resoldre satisfactòriament 
totes aquelles incidències o defectes detectats als lliurables que li siguin imputables a ell per acció o 
per omissió, sense cost algun per TMB. 

Aquesta garantia inclourà la correcció d’errors detectats posteriorment o perquè no s’han cobert les 
funcionalitats requerides, així com la correcció de les deficiències i l’adequació de la documentació o 
manuals associats.  

Els productes lliurats com a conseqüència de la correcció d’errors, es faran de conformitat amb el 
present plec, i per tant gaudiran d’un nou període de garantia. 

La detecció d’aquests errors o omissions en els requeriments durant el període de garantia anul·larà 
qualsevol acceptació realitzada dels lliurables afectats. 

 

 


