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PLEC DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PER 

A L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PROJECTE:   

“Dinamització, gestió i manteniment del web dels Casals de Barri de Barcelona” 

 

 

CLÀUSULA I ANTECEDENTS I OBJECTE DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA II DURADA DE LA PRESTACIÓ 

CLÀUSULA III TASQUES I PERFILS DE L’EMPRESA I DE L’EQUIP 

DEL PROJECTE 

CLÀUSULA IV COORDINACIÓ I SEGUIMENT 

CLÀUSULA V PRESSUPOST DEL CONTRACTE I OFERTA 

ECONÒMICA 

 

 

CLÀUSULA I: ANTECEDENTS I OBJECTE DEL 

CONTRACTE 

1. Antecedents 

 

El web dels Casals de Barri es va posar en marxa a l’abril del 2017 amb l’ objectiu de 

ser un altaveu de la xarxa de  Casals de tota la ciutat de Barcelona, uns equipaments 

comunitaris que són els motors de l’acció comunitària als barris.     

Durant tot el temps de funcionament del  web la prioritat ha estat la de voler apropar 

els Casals a tota la ciutadania i, a més, la de donar a conèixer també els projectes, les 

activitats, els tallers, i, en resum,  tota la vida comunitària que la trentena de Casals 

ofereixen a la ciutat de Barcelona de forma contínua i propera. 

Com que els Casals de Barri son espais  municipals de proximitat,  de trobada, de 

participació  i d’interrelació  del veïnatge del barri on es promouen valors, es fomenta 

el diàleg, la solidaritat, l’associacionisme i la col·laboració en comunitat, el web dels 

Casals de Barri, és una eina fonamental que ajuda a que els Casals apareguin al 

mapa de la ciutat posant en valor la seva tasca cohesionadora, participativa, inclusiva  

i integradora. 
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2. Objecte del contracte 

 
És objecte d’aquest contracte de serveis de dinamització, gestió i manteniment del 
web dels Casals de Barri de Barcelona i la creació del Banc de Recursos dels Casals 
de Barri de Barcelona. Els idiomes del web seran en català i castellà. La prestació 
d’aquest contracte serà mitjançant les següents tasques: 
 
-Manteniment , actualització i gestió del web: 
-Creació de continguts multimèdia periòdicament  i  manteniment tècnic del web.  
 
-Trucades de seguiment i de recopilació de la informació que manca. 
 
-Anàlisi, recopilació d’informació,  redacció i publicació de les noticies dels casals de 
barri (2-3 notícies setmanals= 10 noticies mensuals). 
 
-Redacció i publicació de l’agenda destacada dels casals de barri (de 2-3 publicacions 
setmanals= 10 noticies mensuals). 
 
-Redactar notícies breus per difondre-les a través de diferents Xarxes Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
-Actualització de la informació de la web i publicació de continguts nous (modificació 
de projectes, etc.) 
 
-Gestió i actualització de la informació del banc de recursos. 
 
-Manteniment tècnic: Actualització de Druppal i còpia de seguretat. Incidències i 
suport. (3 hores mensuals). 
 
-Repporting mensual de les tasques realitzades:  Ha d’incloure  l‘anàlisi de l’impacte, el 
rendiment i analítica web mensual i valoració qualitativa del grau de dinamisme dels 
Casals envers la web. 
 
-Realització del manteniment tècnic necessari per resoldre les incidències 
informàtiques derivades del disseny web i correcció d’errades en relació al portal web.  
 
-Elaborar un informe de seguiment mensual i un informe anual, que englobi l’evolució 
en relació a la feina realitzada i al grau de participació i dinamisme dels Casals 
envers al portal. 
 
-Recopilar i optimitzar els continguts textuals i les imatges en relació als 
diferents Projectes i dades dels Casals de barri (horaris, webs, xarxes socials, etc.) 
d’aquella informació de caràcter estàtic del portal web. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, 
Participació i Transparència 
Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 
Pg de Sant Joan 75, 6a 
08009 Barcelona  
Tel. 932562038 
Tel. 932564568 

 

3 
 

-Disseny y creació del Banc de Recursos dels Casals de Barri: 
 
-Disseny i creació de l’espai web del banc de recursos, que oferirà als Casals 
l’intercanvi entre els propis casals de: exposicions, tallers, monitors, eines de treball, 
sales, materials etc.  
-Gestió del banc de recursos:  
-Incorporar dins del portal web un espai d’Intercanvi de recursos i tangibles que els 
Casals puguin intercanviar entre si. (exposicions, sales, transferència de cursos, tallers 
i xerrades). El disseny del banc hauria d’incloure: 
-1 sessió (taller participatiu) per identificar la necessitat-demanda i aquells 
recursos subjectes a ser inclosos en el banc.  
-Incorporació de continguts dels diferents Casals dins del banc de recursos. 
-Recopilació i optimització de contingut textual i imatges 
 
 
-Dinamització del Banc de Recursos dels Casals de Barri de Barcelona:  
 
-Creació i dissenys d’uns protocols que permetin establir l’ús per als usuaris (Casals), 

la gestió de l’intercanvi dels recursos tangibles, dels intangibles i els terminis d’aquests 

intercanvis.   

-Actualització i publicació de dades 
-Informe d’analítica web 
-Manteniment tècnic: Còpia de seguretat, actualització del sistema i pluggins. 
 
 

CLÀUSULA II: Durada de la prestació 

La durada de la prestació del contracte s’iniciarà l’endemà de la data de la signatura 
del contracte i serà de 12 mesos. Es contempla la possibilitat de pròrroga per un any. 
 
La prestació del servei es realitzarà a les instal·lacions de l’adjudicatari. 
 
 

CLÀUSULA III: TASQUES I PERFILS DE L’EMPRESA I 

DE L’EQUIP 

L’empresa adjudicatària, encarregada d’organitzar i dinamitzar el projecte 
“DINAMITZACIÓ GESTIÓ I MANTENIMENT DEL WEB DELS CASALS DE BARRI DE 
BARCELONA” haurà d’acreditar una trajectòria solvent i unes altes capacitats per a la 
innovació en l’àmbit de la Comunicació, les Xarxes Socials i la gestió de continguts, 
difusió i manteniment de webs.  
S’exigiran les característiques que tot seguit s’especifiquen pel que fa a composició, 
formació, i experiència de l’equip. Les empreses interessades a presentar-se al 
concurs  per a la gestió del projecte “DINAMITZACIÓ, GESTIÓ I MANTENIMENT DEL 
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WEB DELS CASALS DE BARRI DE BARCELONA” hauran de garantir aquestes 
condicions per al correcte desenvolupament de l’objecte d’aquest contracte.  
 

El personal haurà de tenir la titulació i l’experiència necessària.  

Abans de l’inici del contracte, l’empresa contractista ha d’haver lliurat a la persona 
responsable del contracte, en format digital, a través de l’adreça de correu electrònic 
sgomez@bcn.cat el “Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos 
laborals”, degudament complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi 
enumera, per donar compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995. Aquest document està disponible al perfil de contractant, on l’empresa 
contractista també trobarà el document “Manual de prevenció de riscos laborals per 
empreses externes”, amb les disposicions en matèria de seguretat i salut laboral que 
resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha lliurat aquesta 
informació, incorrent l’empresa contractista en responsabilitat contractual . 
 

 

CLÀUSULA IV: COORDINACIÓ I SEGUIMENT 

La coordinació del projecte ha de garantir la posada a disposició del Servei 
d’Equipaments de proximitat i la xarxa de Casals de Barri de Barcelona de tota la 
informació que es generi.  

El seguiment del mateix, s’haurà de garantir periòdicament.  

L’equip encarregat de la dinamització del projecte “DINAMITZACIÓ, GESTIÓ I 
MANTENIMENT DEL WEB DELS CASALS DE BARRI DE BARCELONA” 
s’encarregarà de: 

 Mantenir les reunions de seguiment que s’acordin amb la persona responsable 
del projecte.   

 Coordinació periòdica amb el tècnic/ tècnica municipal referent de la 
comunicació dels Casals de Barri.  

 Assistir a les reunions que convoquin les responsables del Servei 
d’Equipaments de Proximitat i/o la responsable del projecte. Assistir a altres 
reunions periòdiques amb professionals i/o referents municipals relacionades 
amb el desenvolupament del projecte. 

 Assegurar el rigor i l’actualització permanent de les dades. 

 Seguiment dels  Casals de Barri la seva implicació i aportacions. 

 Resoldre els dubtes que es plantegin. 

 Aportar informes mensuals d’avaluació i seguiment. 

L’Ajuntament a traves del tècnic referent del Servei d’equipaments de proximitat 
s’encarregarà de:  

 Convocar les reunions de seguiment que s’acordin amb el tècnics  
responsables del projecte.  
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 Establir una coordinació periòdica amb l’equip encarregat de la dinamització, 
gestió i manteniment del web.  

 Convocar  les reunions que convoquin les responsables del Servei 
d’Equipaments de Proximitat i/o la responsable del projecte.  

 Convocar si s’escau a l’equip de dinamització i gestió del web assisteixi  a 
d’altres reunions periòdiques amb professionals i/o referents municipals 
relacionades amb el desenvolupament del projecte. 

 Ajudarà a resoldre les dubtes i diferents situacions tècniques que es vagin 
produint. 

 Vetllarà pel rigor tècnic de les dades que es publiquen. 

 

Montserrat Calvo Vallverdu el dia 10/05/2018 a les 15:25, que informa.
Anna Muñoz Farell el dia 10/05/2018 a les 13:55, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


