
                                                                 

                                                             

PREGOS  DE  PRESCRICIÓNS  TÉCNICAS  QUE  REXERÁN  A CONTRATACIÓN  DO
DESEÑO, IMPLANTACIÓN, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DA PÁXINA WEB
MUNICIPAL DO CONCELLO DE AMES.

1.- Antecedentes

O Concello de Ames dispón dun sitio web para mostrar información relevante da actividade
municipal  e  permitir  o  acceso  a  trámites  e  servizos  por  parte  da  veciñanza.  No sitio,
ademais da información de goberno e administrativa, publícanse avisos sobre a actividade
do  Concello  e  novas  elaboradas  polo  departamento  de  prensa  do  municipio.  Como
complemento á información mostrada na web, diariamente envíase un resumo de novas
por correo electrónico ás persoas subscritas a unha lista de distribución. Non se dispón de
adaptacións ou ferramentas específicas para dispositivos móbiles.

A xestión da información da web realízaa o persoal do gabinete de prensa do Concello a
través dunha interface web para editar os contidos. Tanto a aplicación de xestión como a
aplicación que implementa o sitio alóxanse nun servizo externo e adminístraos un terceiro.

O  Concello  de  Ames  decidiu  renovar  os  recursos  mediante  os  que  se  relaciona  cos
cidadáns a través da web e das canles específicas para dispositivos móbiles co fin de
mellorar a información que pon a disposición dos/as cidadáns/ás no sitio web, anovar a
estrutura e aparencia do sitio, permitir o uso de dispositivos móbiles, enviar información e
avisos mediante notificacións de plataformas móbiles e redes sociais e descentralizar e
facilitar o traballo do persoal de administración do concello.

2.- Obxecto

O obxecto da licitación é fornecer os produtos e servizos necesarios para renovar o sitio
web  do  Concello  de  Ames,  permitir  o  acceso  ao  sitio  desde  dispositivos  móbiles  e
aproveitar  as canles de notificacións dos  dispositivos  móbiles  para ofrecer  información
municipal e servizos ás persoas residentes e visitantes do Concello de Ames, segundo as
especificacións técnicas que se detallan nestes pregos.

3.- Características funcionais

3.1 Información previa

Nesta sección indícanse as características funcionais xerais do sistema. O obxecto da
licitación é obter un sistema que permita comunicarse cos veciños e veciñas de Ames
empregando computadores ou dispositivos móbiles, de forma que por calquera destas vías
se dispoña da mesma información e grao de interacción. En particular, non se esixe unha
implementación  concreta  do  sistema  en  plataformas  móbiles,  quedando  ao  xuízo  do
oferente optar por aplicacións nativas, interfaces web adaptadas ou solucións mixtas. En
calquera caso, as características funcionais que se enumeran nos seguintes puntos deben
estar  dispoñibles  tanto  na  interface  web  como  na  solución  que  se  achegue  para  os
dispositivos móbiles.  Enténdese que o medio preferente de consulta  e interacción que
empregarán os veciños e veciñas serán os terminais móbiles, polo que todas as interfaces
deben  deseñarse  tendo  presente  esta  circunstancia,  de  forma  que  se  asegure  a
visualización  correcta  e  adaptada  a  este  tipo  de  dispositivos.  Así  mesmo,  valorarase
positivamente  que  aplicación  móbil  sexa  facilmente  extensible  para  permitir  incorporar
servizos adicionais no futuro, non necesariamente vinculados cos servizos dispoñibles na
web municipal ou co xestor de contidos.

O Concello de Ames dispón de perfís en varias redes sociais. En particular, dispón de
perfís  en  Facebook  e  Twitter.  Nos  seguintes  apartados,  cando  se  fai  referencia  á
publicación de contidos en redes sociais, enténdese que se está a falar dos perfís destas
dúas redes aínda que queda a elección do oferente a inclusión de redes adicionais que
considere interesantes como opción de mellora.

Así  mesmo,  nos  seguintes  apartados  fanse  referencias  xenéricas  aos  sistemas  de
notificación das plataformas móbiles. Neste caso estase a falar dos sistemas propios de
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notificacións de Android e iOS, que é obrigatorio implementar.

Valorarase como mellora a inclusión de mecanismos adicionais como (só se indica a título
de exemplo) canles de Telegram.

Valorarase a inclusión de envío de notificacións por SMS.

3.2 Estrutura de contidos

O sitio web do Concello de Ames disporá dos seguintes contidos básicos:

Buscador

1. Avisos

2. Destacados

3. Trámites e servizos

4. Atención cidadá e participación

5. Goberno e administración

6. Transparencia

7. Información xeral sobre o concello de Ames

8. Hoxe

9. Ligazóns directas

10. Boletíns informativos

A seguir descríbense brevemente as características de cada tipo de contido e apartado.
Todos eles deben ser accesibles mediante a interface web de consulta do sitio e, de ser o
caso, mediante as aplicacións móbiles específicas. 

a. Buscador

O  buscador  permitirá  a  procura  de  páxinas  empregando  palabras-chave  que  poidan
atoparse en calquera elemento das páxinas e dos contidos estruturados (avisos, servizos,
trámites...).

O buscador dispoñerá de dous modos de uso: simple e avanzado. No modo simple o
usuario/a introducirá simplemente palabras-chave. No modo avanzado poderá escolmar o
tipo de contido afectado pola busca e data de publicación.

b. Avisos

Os  avisos  son  mensaxes  breves  enfocadas  aos  usuarios  dos  servizos  municipais.
Recollerá os contidos que na web actual son avisos e convocatorias, así como boa parte
das novas referidas a trámites e xestións.

Constan de textos de título e corpo do aviso e, de ser necesario por limitacións de espazo
nas canles de notificacións, resumo do corpo, así como ligazón coa páxina correspondente
da web. Permitirase indicar o período no que o aviso é relevante e mais a publicación
diferida (programada) dos avisos. Para as canles que o admitan, permitirase engadir unha
imaxe.

Na páxina inicial do sitio web publicarase como lista unha selección dos últimos avisos e
ademais disporase dun apartado específico no web para consultar todos os avisos.

Á parte da súa publicación no sitio web do Concello, os avisos poderán publicarse nas
redes sociais que xestiona o Concello de Ames e que elixa para a publicación de avisos e
mais nos sistemas de notificacións habilitados para os dispositivos móbiles. Configurarase
globalmente cales son as redes sociais e sistemas de notificación que se activarán para a
comunicación  de  avisos.  En  calquera  caso,  a  decisión  da  publicación  en  cada  canle
corresponderá  ao  usuario  que  está  a  crear  o  aviso,  que  poderá  personalizar  a
configuración xeral para cada caso.

Os  avisos  estarán  clasificados  segundo  os  diversos  apartados  da  web.  Permitirase  a
subscrición mediante RSS a todos os avisos ou aos de apartados específicos.

c. Destacados

Os destacados son referencias a outros elementos do sitio (avisos, páxinas, novas,...) que
cómpre mostrar de xeito diferenciado pola súa importancia. A súa estrutura consistirá en
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título, URL de destino e tema. Asociaráselles un pictograma segundo o tema ao que se
refiran  ou  unha  imaxe  elixida  polo  usuario.  Mostraranse  en  apartado  diferenciado  e
destacado na páxina inicial.

d. Trámites e servizos

Os trámites representan os pasos ou accións que os veciños e veciñas deben realizar para
usar os servizos do Concello. Cada trámite consta da seguinte información:

● Descrición: texto que identifica o trámite

● Quen  pode  facelo:  interesados/as,  en  particular  se  son  persoas/asociacións  ou
empresas

● Como se fai

● Cando: prazos

● Documentación necesaria: descrición dos documentos e ligazón aos formularios ou
documentos informativos que sexa preciso descargar

● Prezo

● Responsable: servizo, unidade e/ou concellaría do Concello de Ames ou indicación de
organismos e administracións externas 

● Inicio  do trámite:  canle ou canles  polas que se pode iniciar  o trámite  (presencial,
teléfono,  internet  –correo  electrónico,  formulario,  administración  electrónica-)  con
indicación dos enderezos ou datos correspondentes a cada canle admitida

● Normativa aplicable

Mostraranse nun apartado diferenciado que deberá ser accesible desde a páxina principal
do sitio web e desde as interfaces para dispositivos móbiles. 

Os trámites organizaranse por temas, asociados a pictogramas, e poderán etiquetarse con
palabras-chave. Tamén se poderán organizar por momentos vitais das persoas (vivir en
parella, fillos, estudar ou formarse, desprazarse, traballar, xubilarse...). Poderán destacarse
aqueles que teñan os prazos abertos e/ou os máis populares. Incluirase un buscador de
trámites que permitirá a busca pola descrición, palabras chave e temas. 

Será necesario incluír no sitio a información correspondente a un mínimo de 100 trámites,
que estará dispoñible no momento da posta en marcha do web.

e. Atención cidadá e participación

Mostraranse nun apartado diferenciado que deberá ser accesible desde a páxina principal
do sitio web e desde as interfaces para dispositivos móbiles. 

Conterá  tres  tipos  de  contidos:  atención  cidadá,  participación  e  acceso  á  información
pública.

En atención cidadá disporase dun apartado para formular queixas, preguntas e suxestións
que se presentarán mediante un formulario no que se incluirá,  ademais do contido da
queixa, a información persoal e de contacto. O contido da queixa, pregunta ou suxestión e
mais os datos de contacto do remitente poñeranse á disposición das persoas encargadas
da tramitación destas solicitudes, mediante rexistro na aplicación de xestión do sitio ou
medio equivalente. O aviso de chegada de queixas ou suxestións enviarase a un enderezo
de correo electrónico que se configurará no apartado de administración da aplicación. O
persoal encargado de responder as preguntas poderá indicar a conveniencia de publicar
as preguntas e respostas nun apartado específico público. 

Así mesmo, incluirase a título informativo as canles de atención presencial, telefónica ou
no móbil das que dispoña o Concello.

No  que  respecta  á  participación,  incluirase  apartados  onde  recoller  a  normativa  de
participación  e  os  procesos  de  participación.  Así  mesmo,  existirá  unha  relación  das
asociacións do Concello que se poderá consultar neste apartado e un acceso ao rexistro
de asociacións.
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En  acceso  á  información  pública  incluiranse  apartados  para  permitir  o  acceso  a:
transparencia  [unha  ligazón  ao  apartado  de  transparencia],  Ames  Radio  [ligazón],
procedemento para subscribirse aos avisos deste sitio, ás novas deste sitio, relación das
redes sociais do concello e acceso aos perfís correspondentes e descarga dos arquivos
electrónicos dos boletíns municipais.

f. Goberno e administración

Mostraranse nun apartado diferenciado que deberá ser accesible desde a páxina principal
do sitio web e desde as interfaces para dispositivos móbiles.

No apartado incluirase unha pequena explicación da estrutura e normativa relacionada co
goberno  e  a  administración  municipal.  Ademais,  contarase  con  apartados  específicos
como mínimo para os seguintes elementos, tanto no primeiro como no segundo nivel:

● Corporación

● Corporación actual, con acceso a unha breve ficha de cada edil

● Pleno, incluíndo acceso a retransmisións, gravacións, ordes do día e actas de cada
sesión

● Comisións informativas, incluíndo integrantes, acceso a ordes do día e actas

● Xunta de portavoces, incluíndo integrantes

● Órganos colexiados

● Declaracións de intereses dos concelleiros/as

● Retribucións

● Grupos políticos municipais e dotación de recursos

● Resultados electorais 2015

● Corporacións anteriores (composición), desde 1983

● Goberno

● Equipo de goberno, con axenda e solicitude de cita

● Xunta de goberno local, integrantes, acceso ás actas das súas sesións

● Relación de persoal eventual

● Programas de acción de goberno (ligazón con transparencia)

● Relación de cargos de representación

● Organización municipal

● Organigrama municipal, con enderezos postais, teléfonos e enderezos de correo
electrónico xerais

● Sedes municipais

● Convocatorias de procesos selectivos

g. Transparencia

Mostraranse nun apartado diferenciado que deberá ser accesible desde a páxina principal
do sitio web e desde as interfaces para dispositivos móbiles. 

Incluiranse como mínimo os  seguintes  apartados,  que en todo caso recollerán toda a
información e documentos que están dispoñibles actualmente na web de transparencia
actual:

● Información institucional e organizativa, con acceso ás axendas e solicitude de cita do
goberno e de todos os grupos políticos municipais. 

● Información xurídica. Normativa municipal

● Contratación pública

● Información económico-financeira

● Datos abertos 
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As axendas do goberno e dos grupos xestiónanse nun servizo externo á web (google
calendar  ou  similar)  e  só  cómpre  incluír  a  información  da  axenda  no  apartado
correspondente empregando os compoñentes subministrados polo provedor do servizo.

h. Ames

Mostrarase nun apartado diferenciado que deberá ser accesible desde a páxina principal
do sitio web e desde as interfaces para dispositivos móbiles. 

Incluiranse os seguintes apartados:

● Como chegar + Transportes

● Xeografía e clima

● Os camiños de Santiago en Ames. Camiño portugués. Camiño fisterrán

● Núcleos urbanos 

● As parroquias

● Poboación e economía

● Historia

● Patrimonio artístico

● Patrimonio natural

● Toponimia

● Festas

● Hostalaría

● Mapas

● Rutas e sendas

● Guía de empresas

A implementación das páxinas debe permitir  ao persoal  municipal  que as administre a
doada incorporación de elementos gráficos, vídeo, mapas e recursos audiovisuais.

l. Hoxe

Disporase de dous contidos principais para recoller a información de actualidade: axenda
de actividades e novas. 

A  axenda  consta  de  dous  elementos:  un  calendario  para  consultar  as  actividades
programadas e unha relación de actividades do día, procedente da información da propia
axenda, que tamén será accesible nunha páxina específica.

Na relación de actividades, cada unha delas terá un título, un corpo que poderá incluír
texto e imaxes, lugar, data e hora. A aplicación permitirá a introdución de eventos futuros e
mostrará en lugar  destacado na páxina principal  a  relación de eventos do día.  Nunha
páxina específica mostraranse todos os eventos, convenientemente organizados a modo
de axenda. Ademais, permitirase indicar se é preciso xerar un aviso a partir da información
do evento. Nese caso indicarase en que momento é necesario enviar o aviso e as canles
que se utilizarán.

A aplicación  contará  cun  apartado  de  novas.  Cada  nova  constará  de  título,  subtítulo,
miniatura,  data  de  publicación  e  corpo.  O  corpo  constará  de  títulos,  subtítulos,  texto,
destacados,  elementos  multimedia  e,  en  xeral,  dos  recursos  característicos  das  notas
xornalísticas. 

A aplicación de xestión permitirá a introdución das novas nunha interface amigable para o
usuario que a administre e a introdución de novas con publicación programada.

Unha selección das  últimas novas incluirase na páxina  principal.  Ademais  da  orde de
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publicación, debe ser posible elixir novas particulares para incluír na páxina principal, de
xeito permanente ou durante un período de tempo concreto.

Tanto os avisos como as novas poderán ser incluídas no boletín de correo electrónico,
segundo as indicacións dos usuarios. Así mesmo cada aviso ou nova poderase marcar
para a publicación automática nas redes sociais municipais.

m. Ligazóns directas

Neste apartado incluirase unha relación de ligazóns de acceso directo a outros apartados
do  sitio  ou  da  web.  En  particular,  no  momento  de  posta  en  marcha  incluiranse  as
seguintes:

● Redes sociais

● Subscricións aos boletíns informativos

● Ames Radio

● Preguntas, queixas e suxestións

● 94 kma : acceso aos xornais semestrais de información 

● Ames2020

n. Boletíns informativos

O sistema permitirá a programación de envíos de mensaxes de correo electrónico que
inclúan un resumo do contido do sitio. En cada mensaxe poderanse incluír:

● Avisos: relación de avisos cuxa data de publicación corresponda ao rango elixido para
o envío.

● Novas: relación de novas cuxa data de publicación correspondan ao rango elixido
para o envío.

● Hoxe: relación dos avisos da axenda posteriores ao período abranguido polo boletín.

● Anuncios ("banners"): imaxes anuncio de informacións específicas que apuntan a un
URL particular do sitio do concello.

● Páxinas específicas: referencia con título, miniatura, resumo e ligazón a un apartado
particular do sitio web que non sexa nin unha nova nin un aviso.

O deseño gráfico do boletín seguirá os mesmos principios que os do sitio e debe manter a
coherencia coa liña gráfica decidida para o sitio xeral.

O  persoal  autorizado  poderá  confeccionar  boletíns  na  interface  de  administración,
incluíndo manualmente elementos de cada un dos tipos descritos máis arriba. Así mesmo,
disporase dun mecanismo para publicar de forma automática boletíns diarios e semanais,
que  inclúan  cando  menos  novas  e  avisos  que  correspondan  ao  día  ou  período  de
publicación. O sistema permitirá a elección da periodicidade coa que se envían os boletíns
entre os seguintes tipos: non enviar boletíns automaticamente, enviar boletíns diariamente
e enviar boletíns semanalmente. As dúas últimas opcións son complementarias e poderán
activarse simultaneamente.

A relación de destinatarios obterase dunha lista de enderezos electrónicos confeccionada
a partir  dun mecanismo de rexistro que se poñerá ao dispor de veciños e veciñas. As
persoas interesadas nas recepción dos boletíns poderán indicar  con que periodicidade
desexan recibir os boletíns. A opción por defecto será o envío dun boletín diario. Os envíos
manuais  sempre  se  remitirán  a  todas  as  persoas  subscritas  á  recepción  de  boletíns,
independentemente da periodicidade. O/A veciño/a disporá dunha interface sinxela para
desactivar o envío de boletíns ao seu enderezo de correo e para escoller entre as distintas
periodicidades de envío.

Permitirase a publicación automática dos boletíns nas redes sociais do concello. No caso
dos boletíns manuais, ofrecerase esta opción no momento do envío. No caso dos boletíns
remitidos automaticamente, permitirase a configuración desta característica para cada tipo
de envío.
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3.3 Envío de incidencias

Permitirase  o  envío  de  incidencias  dirixidas  aos  departamentos  do  Concello  que  se
determinen no momento da posta en marcha. Debe ser posible incorporar avisos a outros
departamentos con posterioridade. Cada departamento está identificado por un nome e
disporá dun apartado para describir o tipo de incidencias que recibe.

Os veciños e veciñas poderán, indicando datos persoais (nome, apelidos, dni) e enderezo
electrónico  de  contacto,  dar  de  alta  unha  nova  incidencia  incluíndo  un  título,  texto
descritivo e imaxes anexas. O sistema fornecerá os medios para que a persoa que deu de
alta a incidencia poida editar o contido e consultar o estado.

O persoal do departamento encargado de xestionar as incidencias poderá acceder á lista
de incidencias para indicar o estado de resolución da incidencia e responderlle ao cidadán.
Os  cambios  de  estado  e  mensaxes  relativas  á  incidencia  quedarán  rexistrados  e
comunicaránselle  á  persoa  que  rexistrou  a  incidencia  por  correo  electrónico  e/ou
notificación polo sistema de envío de mensaxes a plataformas móbiles.

Por defecto todas as comunicacións en relación con estas incidencias serán públicas e
mostraranse no apartado correspondente da web (atención cidadá), agás que persoal do
concello encargado do tratamento das incidencias indique o contrario.

3.4 Características opcionais

As características funcionais que se enumeraron no apartado anterior  son obrigatorias.
Poderanse incluír  nas  ofertas  características  adicionais  que o  ofertante  considera  que
achegan valor  engadido  á  solución.  Diferenciarase claramente  entre  as  características
opcionais incluídas no importe da oferta e as posibilidades de ampliación do sistema que
non están incluídas na oferta pero que o Concello pode valorar no futuro.

3.5 Aparencia, linguas e distribución de contidos

O adxudicatario deberá facer unha proposta de deseño gráfico que se empregue no sitio
web e, de ser o caso, para as aplicacións móbiles. Farase unha oferta orixinal, tendo en
conta a imaxe gráfica do Concello, non sendo necesario restrinxirse ao estilo actual da
web. En calquera caso, manterase o logotipo actual do Concello de Ames.

Na oferta  incluirase a elaboración de material  gráfico e audiovisual.  A obtención deste
material ou as tarefas de produción necesarias correrán a cargo do oferente, polo que
deben estar cuantificadas na oferta.

O sitio web e, de ser o caso, a aplicación móbil, deberán ser completamente funcionais en
galego  e  español.  Valorarase  a  posibilidade  de  ofrecer  contidos  noutros  idiomas,
nomeadamente portugués e inglés. Valorarase a integración de ferramentas automáticas
de tradución nas aplicacións. No caso de que estas ferramentas lingüísticas precisen de
licenzas ou o seu uso implique un custo adicional ao mantemento do sitio, incluírase o
custo anual de uso no importe do mantemento anual do sitio, debidamente detallado.

Primaranse os criterios de funcionalidade, claridade e accesibilidade na presentación da
información, dándolle prioridade á presentación da información para os veciños e veciñas.
No que respecta á páxina de inicio do sitio web e, de ser o caso, ao panel de inicio das
aplicación  para  dispositivos  móbiles,  partirase  da  proposta  incluída  no  ANEXO,  sen
prexuízo de que o adxudicatario propoña as melloras que considere convenientes.

No caso de que sexa preciso publicar aplicacións móbiles nas tendas de aplicacións, a
identificación da aplicación remitirá exclusivamente ao Concello de Ames, tanto no que se
refire aos elementos gráficos como a información incluída na ficha da aplicación.

4.- Características técnicas

4.1 Información xeral

O Concello de Ames non dispón dos medios técnicos nin do persoal necesario para manter
a infraestrutura hardware e software requirida para o despregamento dun sistema como o
que é obxecto desta licitación. O adxudicatario deberá dispor da infraestrutura técnica e de
persoal  para  garantir  o  despregamento  do  sistema  nas  condicións  determinadas  no
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apartado de Produtos e servizos deste prego.

Todas  as  compras  que  se  fagan  a  terceiros  e  todos  os  contratos  de  prestación  dos
servizos necesarios para garantir  o funcionamento do sitio que se asinen con terceiros
realizaranse a nome do Concello de Ames.

4.2 Dos enderezos do sitio e recursos

O sitio web aloxarase no enderezo oficial  www.concellodeames.gal e só será accesible
mediante  HTTPS  https://www.concellodeames.gal.  Os  accesos  mediante  HTTP
redirixiranse  a  accesos  sobre  HTTPS.  Os  outros  enderezos  rexistrados  (actualmente
www.concellodeames.org e www.ames.gal) redirixiranse ao enderezo oficial. Os custos de
emisión e mantemento do certificado deben incluírse na oferta e o rexistro do certificado
realizarase a nome do Concello de Ames, que será o seu propietario. 

O/A responsable  de  proxecto  do  Concello  de  Ames  fornecerá  todos  os  enderezos  de
correo que sexan precisos, baixo o dominio <concellodeames.gal> e, en xeral, calquera
nome ou recurso preciso que non estea incluído no alcance do prego.

Actualmente a web do Concello de Ames está posicionada correctamente nos buscadores
de uso maioritario (Google, Bing, DuckDuckGo), sendo o primeiro resultado que se obtén
para as buscas "Concello de Ames", "Ayuntamiento de Ames" e “Ames”. Débese tomar as
medidas técnicas precisas para asegurar que se mantén o mesmo posicionamento nos
buscadores de uso maioritario.

4.3 Da capacidade do sistema

Garantirase que o sistema poida atender un mínimo de 100.000 peticións HTTPS ao longo
do día, cun pico de 10.000 peticións á hora. Garantirase a posibilidade de envío de dous
boletíns informativos ao día a 5.000 subscritores, nun prazo máximo de 1 hora da orde de
envío. Garantirase o envío de 5.000 notificacións de plataforma móbil ao día, cun tempo
máximo  de  1  hora  de  envío  para  completar  o  envío  dunha  notificación  a  todos  os
subscritores. O espazo mínimo de almacenamento para bases de datos, documentos e
imaxes será de 25 GB. O largo de banda mínimo será de 50 GB/mes.

4.4 Da interface de usuario das aplicacións web

● Os  recursos  do  sitio  estarán  confeccionados  con  tecnoloxía  abertas  e  de  ampla
difusión.  En particular,  empregaranse os estándares e guías de boas prácticas do
W3C.  Calquera  outro  compoñente  que  precise  engadidos  específicos  nos
navegadores dos usuarios deberá ser autorizado expresamente polo/a responsable
do proxecto.

● Considerase  como  estándar  o  uso  dos  seguintes  navegadores:  Google  Chrome,
Microsoft  Explorer,  Microsoft  Edge, Mozilla  Firexox e Apple Safari,  tanto nas súas
versións de escritorio ou móbil. Independentemente de incluír na oferta aplicacións
nativas para uso en dispositivos móbiles, o sitio debe ser plenamente accesible desde
os  navegadores  dos  dispositivos  móbiles,  considerándose  estes  a  plataforma
maioritaria de acceso, polo que o deseño debe ser plenamente funcional (principio
"mobile first").

● Todas as características do sitio  serán plenamente funcionais  na versión de cada
navegador dispoñible no momento de publicación do prego e mais nunha (1) versión
anterior. En calquera caso, a estrutura e estilo do sitio debe estar preparado para que
a información poda mostrarse dun xeito razoable en versións anteriores.

● O  sitio  debe  respectar  o  disposto  na  normativa  española  con  respecto  á
accesibilidade dos  sitios  web polo  que é  obrigatorio  cumprir  a  recomendación  da
WGAC 2.0 do W3C. En particular, o deseño e estrutura do sitio debe ter en conta as
necesidades dos usuarios con baixa visión, con discapacidades físicas ou motoras,
dificultades auditivas,  dislexia e incluídos no espectro do autismo. A estes efectos
seguiranse as recomendacións básicas das Accessibility  Guidelines de GOV.UK. É
obrigatoria a inclusión dun lector de pantalla en todas as páxinas do sistema. En todo
caso, rexerá a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26
de  outubro  de  2016,  sobre  a  accesibilidade  dos  sitios  web  e  aplicacións  para
dispositivos móbiles dos organismos do sector público.

● O sitio, tanto no que respecta á súa interface pública como á interface administrativa,
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elaborarase empregando a última versión estable de Drupal 7 ou Drupal 8. Todos os
contidos do sitio, agás os que se fundamenten en programacións específicas pola súa
natureza  ou  que  afecten  gravemente  á  estrutura  do  sitio,  poderán  ser  creados,
editados  e  eliminados  polos  usuarios  con  privilexios  suficientes  no  apartado  de
administración do sistema.

● Todos  os  apartados  que  inclúan  coleccións  de  elementos  serán  extensibles
directamente pola interface web, permitíndose engadir novos elementos do mesmo
tipo (novas, avisos, entradas da axenda e, en xeral, calquera colección de contidos
que  se  mostre  ao  usuario).  A manipulación  dos  elementos  farase  en  interfaces
gráficas de usuario que non requiran coñecementos específicos dos medios técnicos
cos que están implementados, aínda que se valorará a facilidade de manipulación do
código dos contidos (HTML, CSS) ou a inclusión de procedementos optimizados de
introdución de contidos (Markdown).

● Toda  a  información  introducirase  de  forma  única,  de  maneira  que  a  edición  dos
contidos  na  web  implique  a  actualización  automática  dos  mesmos  contidos  nas
plataformas móbiles.

4.5 Da infraestrutura de servidores

● O oferente describirá os compoñentes hardware e software da solución.

● Especificarase cal é a implementación do sistema de exportación de todos os tipos de
contidos  indicados  no  apartado  de  Características  funcionais.  O  resultado  da
exportación dos contidos debe ser importable directamente en Drupal 7 ou Drupal 8,
configurado para recibir os contidos, cando menos mediante a importación dun ou
varios ficheiros JSON para cada tipo de contido.

● Indicarse expresamente o sistema que se vai usar para o envío masivo de correos
electrónicos, garantíndose que non se producirán bloqueos ou infraccións de spam
nos envíos de boletíns e outros avisos. Admítese o uso de solucións de terceiros, con
custos adicionais de mantemento, mais nese caso deberá indicarse expresamente o
custo de adquisición e a cota anual da solución que se propoña.

● Incluirase unha explicación das capacidade de conexión do sistema aos perfís de
redes sociais do Concello.

4.6 Das aplicacións móbiles

Non é obrigatoria a inclusión de aplicacións móbiles na oferta, mais si é de cumprimento
obrigado a entrega de notificacións nos dispositivos móbiles mediante as plataformas de
mensaxería  nativas  de iOS e Android.  Con independencia da solución  técnica  que se
propoña:

● Farase mención explícita da arquitectura e funcionamento do sistema de envío de
notificacións ás plataformas móbiles.  No caso de incorrer  en custos adicionais  de
posta  en  marcha,  mantemento  ou  uso  destes  sistemas  de  notificación  indicarase
expresamente na oferta os custos de cada un destes conceptos.

● Todo o contido do sitio accesible polos veciños e veciñas, de forma pública ou previa
identificación,  debe  ser  accesible,  nun  formato  adaptado  ao  dispositivo,  desde  o
navegador do terminal. Adicionalmente, se se inclúe unha aplicación móbil, o contido
debe ser accesible desde a aplicación, tanto se é nativa como se está implementada
como unha vista web.

● Valorarase positivamente  a  posibilidade  de  editar  o  contido  do  sitio  en  interfaces
adaptadas a dispositivos móbiles, por parte dos usuarios administradores e editores
desde os dispositivos móbiles.

4.7 Seguridade

O adxudicatario comprometerase a seguir as boas prácticas de seguridade na xestión de
sistemas  e  aplicacións,  mantendo  a  infraestrutura  e  aplicacións  actualizadas  coas
actualizacións  subministradas  polos  fabricantes  do  software  base.  Así  mesmo,
comprometese a actualizar o software de elaboración propia coas actualizacións precisas
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para  a  corrección  dos  incidentes  de  seguridade  detectados  no  seu  software  ou  nos
compoñentes de terceiros que empregue.

O  portal  web  debe  contar  coas  medidas  necesarias  para  evitar  os  ataques  de  SQL
Injection  e  Cross  Site  Scripting.  No  caso  de  detectarse  este  tipo  de  incidentes,
consideraranse unha petición de soporte de nivel alto.

4.8 Identificación

Para  identificar  os  usuarios  administradores  e  editores  do  concello,  empregarase  as
credenciais de acceso ao directorio de usuarios do Concello, no caso de que sexa posible
a súa consulta dende o provedor de servizos onde se aloxe a web. En caso contrario,
empregarse o sistema de credenciais fornecido polo xestor de contidos.

O sistema contará cos medios para establecer e xestionar unha política de acceso aos
recursos e accións centralizada e facilmente auditable. Como mínimo distinguirase entre
os  seguintes  perfís:  editores  e  administradores.  Poderanse establecer  os  permisos  de
edición a nivel de seccións e recursos individuais do sitio.

4.9 Protección de datos de carácter persoal

É  obrigación  do  adxudicatario  informar  ao  Concello  dos  datos  de  carácter  persoal
almacenados no sistema que están afectados polos dereitos establecidos na lexislación
española  de  protección  de  datos  de  carácter  persoal.  Así  mesmo,  será  obrigación  do
adxudicatario  implementar  os  procedementos  técnicos  e  organizativos  necesarios  para
que cumpran as obrigacións e se poidan exercer os dereitos establecidos na lexislación
española de protección de datos de carácter persoal na medida en que afecten ao sistema
obxecto da licitación.

4.10 Estatísticas do sitio

Incluirase un mecanismo que permita un seguimento da actividade no sitio, tanto no que
se  refire  á  aplicación  web  pública  como aos  acceso  mediante  a  aplicación  móbil,  de
estaren diferenciados. O nivel mínimo de estatísticas esixido será equivalente ao ofrecido
pola versión de Google Analytics en uso no momento da licitación.

4.11 Implementación do sitio

En ningún caso se modificará o código fonte do software base e do xestor de contidos.
Todas  as  modificacións  de  implementación  ou  configuración  realizaranse  mediante  os
mecanismo de extensión e configuración estándar neste software. En particular, debe ser
posible a aplicación das actualizacións de seguridade do software base e dos software do
CMS cos mecanismos estándar do sistema operativo e do CMS, sen que isto implique
cambios manuais en ningún destes elementos nin no código do propio sitio, sempre e
cando  o  software  base  e  o  software  do  CMS  manteñan  as  interfaces  nas  que  se
fundamenta o funcionamento da aplicación.

5.- Condicións xerais dos traballos

5.1 Prazo de execución

O prazo de duración do contrato será de dous anos, podendo prorrogarse anualmente ata
un  máximo  de  catro  anos  (incluído  periodo  inicial  e  prorrogas),  sendo  as  prórrogas
obrigatorias para o contratista

O prazo máximo de execución do deseño, implantación e posta en marcha da páxina web
municipal será de catro meses, contadas a partir da data de sinatura do contrato.

5.2 Propiedade intelectual

Sen prexuízo do disposto pola lexislación vixente, en materia de propiedade intelectual e
de protección xurídica dos programas de ordenador, o adxudicatario acepta expresamente
que a propiedade e os dereitos de explotación e distribución das aplicacións informáticas
desenvolvidas ao amparo do presente prego en exclusividade para o Concello de Ames,
das  adaptacións  de  aplicacións  xa  desenvolvidas,  así  como  do  código  fonte,
documentación e contidos xerados, corresponden unicamente ao Concello de Ames con
exclusividade e a todos os efectos.
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5.3 Confidencialidade

O adxudicatario  queda  expresamente  obrigado  a  manter  absoluta  confidencialidade  e
reserva sobre calquera dato que puidera coñecer con ocasión do cumprimento do contrato,
especialmente nos de carácter persoal, que non poderá copiar ou empregar con fin distinto
ao que figura neste prego, nin ceder a outros nin sequera para efectos de conservación.

Os  licitadores  achegarán  unha  memoria  descritiva  das  medidas  que  adoptarán  para
asegurar  a dispoñibilidade,  confidencialidade e integridade dos datos manexados e da
documentación facilitada.

Así mesmo deberán incluír na súa oferta a designación da persoa ou persoas que, sen
prexuízo da responsabilidade propia da empresa, estarán autorizadas para as relación co
Concello de Ames para efectos do emprego correcto do material e da información que se
vai manexar.

O adxudicatario queda obrigado ao cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999,
do 13 de decembro, sobre protección de datos de carácter persoal.

5.4 Transferencia tecnolóxica

Durante a execución dos traballos obxecto do contrato, o adxudicatario comprométese a
facilitar en todo momento ás persoas designadas polo Concello de Ames para tales efectos
a información e documentación que estas soliciten para dispoñer de pleno coñecemento
das circunstancias nas que se desenvolvan os traballos, así como dos problemas que se
poidan presentar e das tecnoloxías, métodos e ferramentas utilizados para resolvelos.

5.5 Planificación

As  ofertas  presentadas  incluirán  unha  planificación  coa  descrición  de  cada  unha  das
actividades  que  se  levarán  a  cabo  no  proxecto.  As  distintas  tarefas  agruparanse  en
iteracións e especificaranse o tempo investido en cada iteración,  medido en semanas.
Para cada iteración indicarase expresamente que produtos se entregarán como resultado
dos traballos xunto coa data de entrega.

É obrigatorio respectar a seguinte estrutura mínima:

1. Primeira  iteración.  Obxecto:  constitución  dos  equipos  de  traballo,  revisión  das
especificacións técnicas e funcionais. Produtos: planificación revisada que inclúa as
tarefas e produtos detallados para o resto do proxecto.

2. Segunda  iteración:  como  mínimo  deberá  incluír  o  deseño  gráfico  do  sitio  e
aplicacións,  e  debe entregarse  a  primeira  versión do  documento de  deseño e  as
maquetas dos tipos de contidos obrigatorios.

3. Última  iteración:  entrega  de  todos  os  produtos  e  servizos  vinculados  á  posta  en
marcha  da  aplicación,  validación  dos  produtos  por  parte  do/a  responsable  do
proxecto.  Produtos:  produtos  e  contidos  necesarios  para  a  posta  en  marcha  do
servizo; informe de aceptación.

Xunto  coa  entrega  do  resultado  de  cada  iteración  é  obrigatoria  a  planificación  dunha
reunión de seguimento.

5.6 Seguimento

O Concello  de  Ames  designará  un/unha Responsable  do  proxecto,  que actuará  como
interlocutor principal por parte do Concello co adxudicatario e realizará o seguimento do
proxecto, sen prexuízo de integrar nos traballos a cantas persoas considere necesarias
para auxilialo/a nas tarefas de coordinación ou definición.

O adxudicatario designará un/ha Xefe de proxecto, que actuará como interlocutor principal
por parte do adxudicatario e estará a disposición do Concello para aclarar calquera dúbida
sobre a marcha do proxecto.

O/a  Responsable  municipal  fará  un  seguimento  continuo  da  evolución  do  proxecto  e
planificará un calendario de reunións de seguimento e de revisións técnicas co/a Xefe do
proxecto,  co  fin  de  revisar  o  grao  de  execución  dos  obxectivos  e  a  validación  das
programacións  das  actividades  realizadas.  Como  mínimo  realizaranse  as  reunións
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indicadas  no  apartado  Planificación.  É  responsabilidade  do/a  Xefe  de  proxecto  a
elaboración  dunha  acta  coas  deliberacións  e  acordos  de  cada  reunión,  que  debe  ser
revisada e aprobada expresamente polo/a Responsable do proxecto.

Tras  as  revisións  técnicas,  o/a  Responsable  poderá  rexeitar  en  todo  ou  en  parte  os
traballos realizados na medida que non correspondan ao acordado e que non superen os
controis de calidade.

O  seguimento  do  proxecto  realizarase  mediante  un  sistema  de  xestión  de  proxectos
accesible  a  través  da  Internet,  do  que deberá  dispor  o  adxudicatario  e  que poñerá  a
disposición do Responsable do proxecto e das persoas que el/ela indiquen. No sistema
recollerase toda a documentación asociada ao proxecto, e en particular a planificación e o
seu seguimento.

6.- Elaboración e carga de contidos

Para  a  posta  en  marcha  requírese  que  o  sistema  dispoña  de  todos  os  contidos
enumerados  no  apartado  de  características  funcionais,  agás  aqueles  que  pola  súa
natureza estean vinculados a un momento particular como os avisos, novas ou eventos da
axenda.

Recuperarase a colección de Novas almacenada na aplicación actual  e  importarase á
mesma sección da nova web, mantendo os URL orixinais das novas.

Antes da posta en marcha, introduciranse manualmente os eventos de axenda e avisos
relevantes para a data de posta en funcionamento do novo sitio.

O sistema actual dispón dunha lista de correo electrónico para enviar boletíns ás persoas
subscritas. Continuaráselles a enviar os boletíns diarios. Adicionalmente, enviaranse unha
mensaxe de correo electrónico a todos os ditos subscritores da lista para informalos da
posta en marcha do novo sistema e ofrecéndolles a posibilidade de crear un perfil. Unha
vez  que  a  persoa  dispoña  dun  perfil,  coas  correspondentes  opcións  de  recepción  de
boletíns, deixará de enviárselle o boletín polo sistema antigo.

7.- Produtos e servizos

7.1 Produtos

Deberán entregarse os seguintes produtos, nos momentos que determine a planificación
do proxecto:

1. Documento de execución do proxecto que incluirá a planificación inicial, as actas das
reunións  de  seguimento,  actualizacións  da  planificación  e  as  incidencias  no
desenvolvemento do proxecto.

2. Documento de deseño visual do sitio e maquetas dos distintos tipos de contidos, en
cada plataforma.

3. Documentación  de  uso  do  sitio  para  os  usuario  editores  e  administradores,  con
instrucións detalladas para poder manter os contidos e realizar as tarefas ordinarias
de administración dos contidos e características funcionais do sitio.

4. Documentación para a exportación dos contidos do sitio, nas condicións establecidas
no apartado de Características técnicas.

5. O  código  fonte,  os  medios  de  construción  do  software,  os  executables  e  a
documentación dos produtos que se desenvolvan.

6. Todos os contidos e materiais elaborados para a posta en marcha do sitio que non
sexa posible obter mediante os procedementos técnicos de exportación.

7. O sistema en funcionamento, na modalidade ofertada, coa capacidade comprometida.

7.2 Garantía

Valorarase a extensión da garantía dos produtos entregados, entendéndose que a garantía
cobre defectos das características contratadas.

As deficiencias cubertas pola garantía que se encontren despois da posta en marcha do
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sistema clasificaranse en dous niveis de erro:

● Alto: erros que impiden o uso normal do sistema por parte dos veciños e veciñas ou a
administración dos contidos por parte dos administradores.

● Normal: erros que non impiden o uso normal do sistema.

Os erros clasificados no nivel Alto deberán resolverse nun máximo de 8 horas laborables
desde a súa notificación. Os erros clasificados como de nivel normal deberán resolverse
en 24 horas laborables desde a súa notificación.

7.3 Servizos

a) Posta en marcha

O adxudicatario comprométese a poñer en marcha o sistema con todas as características
funcionais  e  técnicas  obrigatorias,  así  como  as  ofertadas,  ao  rematar  o  prazo  de
execución.  É  responsabilidade  do  adxudicatario  a  introdución  de  todos  os  contidos
identificados como obrigatorios no apartado Contidos.

É  responsabilidade  do  adxudicatario  a  posta  en  marcha  do  sistema  para  que  sexa
accesible  a  todos  os  perfís  de  usuarios  indicados,  nas  condicións  establecidas  nos
apartados de Características funcionais e Características técnicas.

b) Formación

É obrigatoria  a  programación de xornadas de formación para o persoal  encargado da
edición dos contidos e para os administradores do sitio.

c) Mantemento

O oferente deberá incluír un servizo de soporte para atender as peticións remitidas polo
persoal  do Concello  autorizado a formular  peticións  de soporte.  O período mínimo de
mantemento que se debe ofertar é de dous anos. Quedará a discreción do Concello de
Ames a posibilidade de aumentar ata un máximo de dous anos o contrato de mantemento,
ao prezo indicado na oferta para os anos de prórroga. As peticións clasificaranse en tres
niveis:

● Alto: erros que impiden o uso normal do sistema por parte dos veciños e veciñas ou a
administración dos contidos por parte dos administradores.

● Normal: erros que non impiden o uso normal do sistema.

Os erros clasificados no nivel Alto deberán resolverse nun máximo de 8 horas laborables
desde a súa notificación. Os erros clasificados como de nivel normal deberán resolverse
en 24 horas laborables desde a súa notificación.

As  actualizacións  de  seguridade  que  provoquen  perdas  de  datos  ou  desfiguren  a
aparencia externa do sistema sempre se clasificarán como nivel alto. As actualizacións de
seguridade do software base e do software do CMS sempre se clasificarán como nivel alto.

O  oferente  debe  encargarse  da  realización  das  copias  de  seguranza  dos  datos  e
aplicacións que permitan a recuperación do sistema en caso de fallo das infraestruturas ou
erros  humanos  de  manipulación  da  información  no  servidor  por  parte  dos  técnicos
encargados do mantemento. Quedan excluídos os borrados accidentais de información por
parte  dos  editores  ou  administradores  do  sitio,  agás  que  a  solución  incorpore  algún
mecanismo para prever este cambio.

Indicarase o procedemento que se segue para a realización das copias, a periodicidade,
política de retención e tempo de recuperación.

8.- Contido das ofertas

As ofertas deben incluír un documento ou apartado diferenciado titulado Contido da oferta
que inclúa  a  información  que  se  enumera  a  seguir,  respectando a  denominación  das
epígrafes.  Independentemente  da  información  adicional  que  se  inclúa,  e  que  se  pode
achegar  para  completar  a  información  obrigatoria  que  se  indica  nesta  sección,  só  se
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valorarán as características e datos incluídos neste apartado.

No documento ou apartado Contido da oferta incluirase:

1. Identificación do licitador

2. Identificación da versión do xestor de contidos que se oferta.

3. Implementación das  características  obrigatorias:  recoñecemento expreso de que a
oferta  implementa  as  características  obrigatorias  indicadas  neste  prego  nas
condicións indicadas. Breve explicación do mecanismo que emprega o sistema para
implementar cada característica, desde o punto de vista do usuario final, editores e
administradores, e indicación do lugar da documentación técnica e comercial onde se
pode ampliar  a información.  Incluirase un apartado para cada unha das seguintes
epígrafes das características funcionais:

◦ Buscador

◦ Avisos

◦ Destacados

◦ Servizos e Trámites

◦ Atención cidadá e participación

◦ Goberno e administración

◦ Transparencia

◦ Información xeral sobre o Concello de Ames

◦ Hoxe

◦ Ligazóns directas

◦ Boletíns informativos

◦ Envío de incidencias

Así mesmo, incluirase unha apartado que detalle cada un destes aspectos técnicos:

◦ Arquitectura técnica.

◦ Compatibilidade  da  solución  cos  navegadores  na  súa  versión  de  escritorio,
indicando  versións  admitidas.  Versións  compatibles  dos  sistemas  operativos
Android e iOS no caso de incluír aplicacións móbiles para instalar nos terminais.

◦ Medidas para garantir os requisitos de accesibilidade indicados. Implementación
do lector de pantalla.

◦ Métodos  incluídos  para  a  edición  dos  contidos  por  parte  dos  editores  e
administradores.

◦ Características da solución que poden configurar os administradores.

◦ Capacidade  da configuración  ofertada  en termos  de  capacidade e  espazo  de
almacenamento.

◦ Política  de  copia  de  seguridade,  períodos,  tempo  de  retención  e  tempo  de
recuperación no caso de fallo no sistema, fallo catastrófico no servidor ou fallo
catastrófico no centro de datos, incluída perda da capacidade de comunicación.

◦ Método de exportación dos contidos e procedemento de importación en Drupal 7
ou 8.

◦ Mecanismo  de  envío  masivo  de  correos  electrónicos,  con  indicación  do
procedemento e/ou servizo que se vai utilizar.

◦ Mecanismo de conexión cos perfís de redes sociais do Concello.

◦ Implementación do sistema en plataformas móbiles, con indicación expresa da
inclusión  de  aplicacións  móbiles.  Neste caso débese indicar  as  características
implementadas na aplicación.

◦ Mecanismo de envío de notificacións en plataformas móbiles.

◦ Mecanismos adicionais de envío por outras canles.
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◦ Mecanismo para mostrar a información do sitio na aplicación móbil, con indicación
expresa do método (aplicación nativa, vista web incrustada...).

◦ Inclusión de interface adaptada ou aplicación nativa de administración do sitio en
plataformas móbiles.

◦ Descrición  da  implementación  elixida  para  a  aplicación  móbil,  con  indicación
expresa das tecnoloxías, frameworks e produtos que se propoñen.

◦ Xustificación  das  posibilidades  de  extensión  da  aplicación  móbil  a  servizos
adicionais, non necesariamente vinculados a características da web ou do xestor
de contidos.

◦ Implementación do mecanismo de identificación e autorización.

4. Características  opcionais  que  se  ofertan:  recoñecemento  expreso  de  cales  das
características opcionais  están incluídas no importe da oferta e indicación de que
outras características se poden adquirir á parte. Breve explicación do mecanismo que
emprega  o  sistema  para  implementar  a  característica  e  indicación  do  lugar  da
documentación técnica e comercial onde se pode ampliar a información.

5. Descrición do servizo de formación, detallando cursos, perfís aos que van dirixidos,
extensión en horas do curso, número de sesións e canle pola que se vai impartir.

6. Compromiso de servizo para cada nivel  de soporte indicado,  expresado en horas
unha  vez  recibida  a  incidencia  no  sistema  de  xestión  de  soporte  que  indique  o
oferente.

7. Planificación do proxecto, seguindo as indicacións incluídas no apartado Planificación
deste prego.

8.En canto  ao  persoal  técnico  que  vai  a  desenvolver  o  proxecto  deberá  aportar  a
documentación detallada no Anexo XV para cada unha das categorias e incluíla no
sobre relativo aos criterios obxectivos suxeitos a avaliación posterior (Sobre C). 

No  caso  de  ofrecer  canles  de  notificacións  adicionais,  como  Telegram  ou  SMS,
indicarase o custo dos envíos por mensaxe ou lotes de mensaxes.

As  opcións  de  aumento  de  capacidade  do  sitio  web  sobre  a  liña  base  ofertada
indicaranse como características opcionais.

En calquera caso, detallaranse os custos seguintes:

● Custo  dos  servizos  de  produción  de  novos  contidos,  unha  vez  que  estea  en
marcha o sitio. 

● Emisión e renovación dos certificados SSL durante o período de mantemento que
se oferte.

● Custos adicionais da solución de envío masivo de correos electrónicos.

● Custos  adicionais  de  despregamento  de  aplicacións  móbiles  en  tendas  de
aplicacións.

● Custos derivados do uso das notificacións nativas das plataformas móbiles.

● Custos derivados do uso de canles adicionais de notificación.

Valoraranse as seguintes características adicionais:

● Interacción con redes sociais a maiores do Facebook e Twitter

● Canles de comunicación adicionais como Telegram

● Envío de notificacións por SMS

● Mostrar  contidos  en  idiomas  adicionais  ao  galego  e  español,  en  seccións
específicas
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● Integración de ferramentas de tradución automática

● Edición dos contidos do sitio desde plataformas móbiles

● Aumento da capacidade da hospedaxe web sobre a liña base

● Implementación da aplicación móbil adecuada para estender a novos servizos

Iván Pereira Cutrín

Técnico de Comunicación do Concello de Ames
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