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Plec de prescripcions tècniques del contracte de disseny i programació del nou web 
del Consorci per a la Normalització Lingüística (Exp. CPNL-CPNL-2019-00001) 
 
1. Introducció 
 
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un ens format per la Generalitat de 
Catalunya, nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions, que té per objectiu  
facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana en tots els àmbits. Amb 
aquesta finalitat, el CPNL disposa d’un equip humà especialitzat i de mitjans tècnics per 
atendre les necessitats de formació, d’assessorament o de gestió lingüística. 
 
El març de l’any 2000 el CPNL va estrenar el seu primer web. Fins al 2005 se’n van fer 
versions lleugerament diferents, bàsicament canviant-ne alguns aspectes concrets del 
disseny i, sobretot, ampliant-ne el contingut. A l’abril de 2006, coincidint amb la 
implementació del domini .cat (cpnl.cat), vam estrenar la primera versió que funcionava amb 
un gestor de continguts, Houdini, darrere. L’any 2009, es va fer una nova versió del web, 
que és la que tenim encara avui. 
 
Des de la primera versió del web de l’any 2000, totes les versions que s’han anat fent s’han 
limitat a millorar-ne el disseny i a ampliar funcionalitats. Això vol dir que l’estructura de la 
informació és la mateixa que la de fa 18 anys.  
 
2. Objectius 
 
Ara mateix tenim diversos reptes davant, als quals el nostre web ara mateix no pot donar 
resposta: 
 

 El web ens ha d’ajudar a arribar a tot el nostre públic potencial: alumnes, voluntaris, 
empreses, etc. Ha de ser l’element final de les nostres campanyes de màrqueting. 

 El disseny actual és de l’any 2009. Tant els estàndards del disseny web com la 
mateixa imatge corporativa del CPNL han anat evolucionant. Cal, doncs, un disseny 
atractiu i adaptat als temps actuals. 

 Cal reestructurar la informació a partir de les necessitats dels usuaris i no de la nostra 
estructura o organització interna. 

 El web s’ha d’adaptar als requeriments tècnics actuals: ha de tenir un disseny 
responsiu (adaptat a tots els dispositius), ja que no només estem dificultant l’accés 
als nostres continguts des d’alguns dispositius, sinó que des de fa temps Google 
penalitza els webs no responsius, i això ens ha comportat una disminució del nombre 
de visites. Igualment, s'ha d'adaptar a tots els requeriments tècnics que demanen 
els cercadors, especialment Google, ja que és la nostra principal font d'usuaris. 

 Ha d’incloure millor els continguts que s’elaboren en els centres de normalització 
lingüística (CNL) i als blogs i wikis corporatius. 

 Ha de ser capaç d’incorporar-se d’una forma efectiva als ecosistemes de les xarxes 
socials, tant incloent millor les pròpies xarxes en els seus continguts com facilitant 
que els nostres continguts es puguin viralitzar fàcilment. 

 S’ha d’adaptar a les prescripcions legals dels webs públics: usabilitat i accessibilitat. 
 
El web, doncs, ha de passar de ser un aparador de qui som i què oferim, a ser l'espai 
principal que vehiculi la projecció de les activitats del CPNL i que aglutini tots els elements 
comunicatius. Tot això, sempre tenint en compte que el centre de tot és el nostre usuari. 
 
3. Públics del web 
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Ensenyament Dinamització Altres 

 

 Alumnes actuals 

 Futurs alumnes 

 Antics alumnes 
 

 

 Voluntariat per la 
llengua 

 Empreses i entitats 

 Administracions 
 

 

 Mitjans de comunicació 

 Ciutadania en general 

 Treballadors del CPNL 
i tècnics lingüístics en 
general 

 
 
4. Aspectes generals del web 
 

4.1 Llengües 
 
El web del CPNL ha d'estar íntegrament i per defecte en català. S'oferirà, però, la possibilitat 
de tenir traducció automàtica de tot el web. De totes maneres, algunes parts seran 
multilingües amb traducció humana de qualitat: 
 

 acolliment 

 cursos bàsics 

 empresa 
 
EL CPNL proveirà aquestes traduccions, i el CMS ha de possibilitar la gestió multilingüe 
d'aquestes parts. 
 
Les llengües a les quals s'oferirà traducció humana són: castellà, anglès, francès, àrab i 
xinès. 
 
Quan un usuari canviï de llengua haurà de ser redirigit a la mateixa pàgina on es troba, però 
en la versió traduïda, si existeix en traducció humana, aquesta, o en traducció automàtica, 
quan la humana no existeixi. 
 

4.2 Xarxa territorial 
 
El CPNL es compon dels serveis centrals i de 22 centres (CNL). En tot moment i des de 
totes les pàgines ha de ser senzill poder anar a la pàgina inicial de qualsevol dels centres. 
La navegació ha d'estar sempre disponible en totes les pàgines. 
 
Caldrà idear un sistema que permeti localitzar i arribar fàcilment a cadascun dels centres 
des de la pàgina inicial sense necessitat de conèixer el nom dels centres ni tan sols que el 
Consorci s’estructura en aquests 22 centres. 
 

4.3 Llicència 
 
S'ha d'explicitar en tot moment que, si no es diu res diferent, tots els continguts del lloc web 
del CPNL estan subjectes a la versió actual de la llicència Creative Commons 
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA ). 
 
Aquesta llicència permet a qualsevol persona mesclar, adaptar i construir a partir de l'obra 
sense finalitat comercial, sempre que en reconeguin l'autoria i mantinguin la mateixa llicència 
en les seves noves creacions: 
 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 
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Així mateix, totes les fotografies i material gràfic han de facilitar la reutilització i, per tant, han 
de tenir com a llicència per defecte CC0 (Creative Commons zero): 
 
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ca 

 
4.4 Cookies 

 
Totes les pàgines, el primer cop que s'hi accedeixi, hauran d'incloure l'avís normatiu sobre 
la política de cookies. Quan s’hi dona el consentiment, aquesta decisió s’ha de recordar els 
següents cops que es visita la pàgina. 
 

4.5 Intranet 
 
La intranet no forma part d'aquest projecte. El web ha de facilitar únicament un enllaç cap a 
la intranet corporativa des de la pàgina inicial. Malgrat això, hi ha alguna editora compartida 
entre el web i la intranet. Caldrà estudiar com donar solució a aquesta qüestió. 
 
5. Situació actual 
 
El CPNL utilitza, des de l'any 2006, un gestor de continguts web. El web del CPNL i la seva 
intranet estan desenvolupats sobre un gestor de continguts de codi obert anomenat Houdini, 
que funciona amb PHP i MySQL.  
 
Aquest CMS guarda tota la informació en les seves pròpies taules de la base de dades, les 
imatges i documents en les seves rutes específiques i té un funcionament modular quant a 
menús i elements gràfics (caixetes, bàners, formularis...), gestionats independentment.  
 
Els continguts es classifiquen dins de dues tipologies: 

 

 Pàgines estàtiques: es componen de diversos camps, com ara títol, imatge, peu de 
la imatge, resum, text, menú i metadades. 

 Registres dinàmics (editores): hi ha diverses bases de dades amb camps específics 
per a cadascuna, com ara l'agenda, les notícies, blogs i xarxes socials, Espai DIN, 
lectures a l'aula, notes de premsa, etc. 
En el punt 7 s'especifiquen totes les editores que hi haurà d'haver al nou web. 

 
6. Plataforma web 
 
La plataforma web del CPNL ha d’acomplir com a mínim els següents requeriments: 

 

 Construïda en programari lliure. 

 Arquitectura modular i escalable. 

 Amb capacitat multiidioma per tots els continguts que es consideri necessari, amb 
capacitat de selecció d’idiomes per a cada contingut i amb capacitat d’incloure nous 
idiomes sense necessitat de desenvolupament addicional. 

 Que minimitzi la càrrega del servidor i de la base de dades, per exemple generant 
els fitxers html en lloc de generar-los en cada visita. 

 Capacitat d'edició de les URL permanents. 

 Capacitat d’exportar les dades del web (agenda, localització d’elements de 
patrimoni, informació de les fitxes, etc.) en format JSON i XML amb compliment de 
l’estàndard Dublin Core. 
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 Creació de pàgines amb plantilles flexibles i totalment configurables sense necessitat 
de programació addicional. 

 Capacitat de creació de microsites multipàgina complexos amb menú propi. 

 Integració de tot tipus de fitxers multimèdia. 

 Integració amb les xarxes socials. 

 Cercador de continguts amb resultats predictius, i amb filtres per CNL, data o 
programa. 

 Compliment dels estàndars W3C i d’accessibilitat WAI, nivell AA (vegeu l’apartat 6.9) 

 Amb optimització automàtica d’imatges. 

 Continguts i serveis externs al propi web. 

 Pàgines amb accés restringit. 

 Tot el web ha de funcionar amb xifratge SSL (adreces https). 

 El web ha de tenir un mapa web dinàmic que inclogui dos nivells per sota de la pàgina 
home. 

 
6.1 El gestor de continguts 

 
El gestor de continguts (CMS) ha de ser una eina flexible i dinàmica, i ha de garantir que el 
personal dels 22 centres hi pugui treballar de forma autònoma. Ha d'estar llicenciat com a 
programari lliure i permetre, per tant, que altres proveïdors hi puguin treballar en el futur. 
 
Les empreses poden fer una proposta que inclogui la importació de tots els continguts a un 
nou CMS o bé poden decidir utilitzar el mateix CMS que tenim ara. 
 
En tot cas, si es fa la proposta d’un nou CMS, s’haurà de tenir en compte el següent: 
 

 El CPNL no pagarà llicències anuals per a l’ús d’un nou programari, ja que aposta 
per un model de programari lliure en què la relació entre el Consorci i l’empresa 
adjudicatària sigui per serveis i no per llicències. 

 Tenint en compte que en els últims dotze anys s’han format desenes de treballadors 
del CPNL en l’ús de Houdini, caldrà incloure un pla de formació detallat, en la 
proposta, adreçada a: usuaris bàsics, usuaris avançats i administrador. 

 No s'acceptaran propostes que parteixin d'una arquitectura diferent de LAMP, és a 
dir, Linux, Apache, MySQL i PHP. Tampoc s'acceptaran propostes amb el CMS 
Joomla! 

 
Si es parteix de la solució actual, s’haurà d’actualitzar perquè compleixi tots els requeriments 
descrits en aquest document. 
 
En la proposta caldrà especificar: 

 

 Quin CMS es proposa i per què. 

 Els requeriments de software que té per al servidor web. 

 Si inclou algun mòdul o extensió que requereixi pagar una llicència, especificar-ho 
clarament. En aquest cas, cal incloure la llicència dins el preu de la licitació, 
especificant si aquesta llicència és anual o requereix un sol pagament. 

 
No forma part del contracte proveir el servei de hosting, tot i que sí que s'hi inclou fer la 
instal·lació del CMS i la posada en producció. 
 

6.2 Usuaris 
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El CMS ha de tenir capacitat de gestió dels permisos d'edició dels usuaris. El CPNL ha de 
tenir un usuari administrador que pugui assignar rols a cada usuari i poder personalitzar 
aquests rols. 
 
En cas que el CMS limiti les etiquetes HTML que es poden fer servir a l’editor, l’usuari 
administrador podrà escriure totes les etiquetes html5 sense restriccions. 
 

Millora 1: es valorarà que l’administrador pugui fàcilment agafar el rol de qualsevol dels 
altres usuaris. 

 
6.3 Analítica web 

 
El web del CPNL s'audita amb Google Analytics, que es farà servir via Google Tag Manager. 
A les plantilles que s'utilitzin caldrà incloure el codi corresponent, que facilitarà el CPNL en 
el moment de portar a terme el projecte. 
 

6.4 Integració a les xarxes socials i RSS 
 
El CMS ha d'integrar botons per compartir a les xarxes socials tots els continguts. Com a 
mínim d'han d'oferir aquestes xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, 
LinkedIn, Whatsapp i Telegram. 
 
D'altra banda, també s'han d'oferir tots els continguts dinàmics del web en format RSS 2.0. 

 
6.5 Formularis 

 
EL CMS ha de portar una eina de creació de formularis. Ha de permetre crear formularis 
seleccionant el tipus de camp, com a mínim:  

 

 camp de text curt 

 camp de text de llarg 

 menú desplegable 

 casella de verificació 

 botó d'opció / radio 

 adjuntar fitxer 
 
Així mateix, cal poder afegir seccions i títols. 
 

Millora 2: Es valorarà que l'eina permeti paginar els formularis i orientar els usuaris a una 
pàgina específica del mateix formulari en funció de la resposta donada. 

 
Els formularis rebuts es guardaran en una base de dades del servidor web i s'enviaran per 
correu electrònic a la persona que s'especifiqui en la configuració de cada formulari. A més, 
el responsable de cada formulari podrà descarregar les dades amb format csv des de la 
base de dades sempre que vulgui. 
 

Millora 3: es valorarà que el formulari es pugui enviar per correu electrònic a una adreça 
diferent en funció del paràmetre que es triï en un camp concret. 

 
6.6 Cercador de notes 
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Al gestor de continguts actual hi ha una plantilla que permet pujar un fitxer csv amb un DNI 
en una columna i la nota en un altre. Caldrà que la proposta inclogui un sistema que permeti 
també poder penjar notes a partir d’un codi que només sàpiga l’alumne i el CPNL. 
 

Millora 4: es valorarà que sigui un cercador que busqui el contingut d’una columna d’un full 
de càlcul i mostri com a resposta el contingut de la segona columna. 

 

Millora 5: també es valorarà que a la segona columna s’hi pugui incloure html. 

 
6.7 SEO (Search engine optimization) 

 
El codi HTML haurà d'estar optimitzat per al posicionament als cercadors (SEO). 

 

 S'utilitzaran camps estàndard a la capçalera (doctype, content-type...) 

 Es maquetarà en HTML5 i CSS. S'utilitzaran les etiquetes semàntiques disponibles 
en HTML5.1 

 El CMS generarà sitemaps XML per beneficiar la indexació dels cercadors. Aquests 
sitemaps s'aniran actualitzant automàticament i es basaran en el protocol 
www.sitemaps.org/protocol.html 

 Les imatges portaran tots els atributs necessaris per al SEO. L'editor que pugi cada 
imatge podrà especificar l'atribut alt però, si no ho fa, el CMS l'omplirà 
automàticament a partir del nom del fitxer de la imatge 

 Les plantilles inicials hauran de superar els validadors de codi HTML 
(http://validator.w3.org/) 

 Les URL generades han de mostrar l'estructura de seccions del web, i l'últim element 
s'ha de formar, per defecte, a partir del títol de la pàgina, canviant els espais en blanc 
per guionets i canviant els caràcters amb accent i altres no ASCII pels corresponents 
sense accent. L'usuari editor haurà de poder personalitzar la URL de la pàgina 
estàtica 

 Pàgines d'error 404 personalitzades i corporatives 
 

6.8 Requeriments WPO (web performance optimization) 
 
Els llocs web que es descarreguen més ràpid milloren la satisfacció, la retenció i la lleialtat 
dels usuaris, especialment els que tenen connexions lentes o es connecten amb dispositius 
mòbils. El WPO disminueix les dades a descarregar utilitzant la memòria cau (cache) i 
l'optimització de les imatges o del xifratge. 
 
Es requereix que les pàgines generades amb el CMS compleixin les següents condicions: 

 

 Obtenir un mínim de 90/100 al Page Speed Test de Google: 
 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.cpnl.cat&mobil
e=false 

 

 Obtenir un mínim de 85/100 al Page Speed Test de Google per a la versió mòbil:  
 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.cpnl.cat&mobil
e=true 

 

 Obtenir un Time to First Byte inferior als 0,3 segons  (http://www.bytecheck.com) 
 

http://www.sitemaps.org/protocol.html
http://validator.w3.org/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.cpnl.cat&mobile=false
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.cpnl.cat&mobile=false
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.cpnl.cat&mobile=true
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.cpnl.cat&mobile=true
http://www.bytecheck.com/
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Tots els tests de validació (codi, velocitat, accessibilitat) s'hauran d'acreditar tant en la pàgina 
inicial com en les interiors, especialment aquelles que puguin tenir extensions instal·lades. 
 

6.9 Requisits d’accessibilitat 
 

El web haurà d’observar i complir les normes i pautes d’accessibilitat dels llocs web 
d’organismes públics, especialment aquests: 
 

 Norma UNE de requisits d’accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la 
contractació pública a Europa  

 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_d
e_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/index.html#
/detail?id=11815 

 

 Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i 
aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic  

 
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_d
e_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/index.html#
/detail?id=12695  
 

 Norma EN 301 549:2018, versió 2.1.2, «Requisits d'accessibilitat per a productes i 
serveis TIC» 

 
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v0201
02p.pdf 
 

 Pautes d'Accessibilitat per al Contingut Web (WCAG) 2.1.2 
 
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v0201
02p.pdf 
 

 
6.10 Nous desenvolupaments 

 
Al marge d’adaptar tots els continguts actuals a la nova solució tècnica i d’actualitzar 
l’estructura i el disseny del web, es faran tres nous desenvolupaments: 
 
  6.10.1 Cercador de noticies i agenda 
 
Caldrà poder vincular una entrada de l’agenda i una de les noticies sobre el mateix acte. És 
a dir, cada cop que es crearà una notícia, s’haurà de poder vincular aquella notícia amb una 
entrada de l'agenda del mateix usuari. Aleshores, caldrà implementar dos cercadors: 
 
     1.  Sala de premsa (cpnl.cat/premsa). Implementar un cercador vinculat on els camps a 
cercar establerts serien: Títol, Municipi, Descripció (Agenda) I Títol, Subtítol, Resum, Text 
extens (Notícies). Aquest cercador també permetrà filtrar les cerques per data i per 
programa-categoria. També permetrà poder cercar només a l'Agenda o a les Notícies. 
 
     2. Difusió. Implementar un cercador amb les característiques anteriors, però que permeti 
exportar les dades en MS Excel o csv i presenti totes les dades que hi ha a les fitxes excepte 
les referents al responsable (Agenda). 
 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/index.html#/detail?id=11815
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/index.html#/detail?id=11815
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/noticies_d_interes/arxiu_de_noticies_i_cercador/index.html#/detail?id=11815
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf
http://cpnl.cat/premsa
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  6.10.2 Memòries 
 
El CMS ha d’incloure un mòdul per publicar memòries, que permeti publicar dades dels 
diversos centres, mostrar-les en gràfics i oferir un cercador que mostri les dades d’una 
manera fàcil d’entendre i d’exportar per poder ser reutilitzades. 
 

6.11 Plantilles 
 

Es valorarà que l’administrador del CMS pugui crear i editar plantilles perquè puguin ser 
utilitzades per la resta d'editors. Òbviament per poder elaborar plantilles noves calen 
coneixements de HTML, CSS i PHP. En cap cas les pàgines elaborades amb plantilles fetes 
pel CPNL no es tindran en compte a l'hora de valorar els requeriments de codi, accessibilitat 
o velocitat d'aquest projecte ni caldrà preveure cap formació ni en HTML, CSS o PHP. 
 

6.12 Seguretat 
 
Pel que fa al programari i a la configuració dels sistemes, l'adjudicatari assumirà el 
compliment de l'article 19 de l'Esquema Nacional de Seguretat, és a dir, s’ha de garantir la 
seguretat per defecte.   
 
 
7. Desenvolupament del projecte 
 
L'empresa adjudicatària participarà en la definició d'aquests tres àmbits, juntament amb el 
CPNL: 

 

 Estratègia digital 

 Arquitectura de la informació 

 Disseny 
 
 

7.1 Estratègia Digital 
 
El projecte del nou web serà l'eix central de l’estratègia digital del CPNL, al costat de la resta 
d’eines digitals que serveixen per relacionar-se amb els públics (xarxes socials, aplicacions 
mòbils, e-mail màrqueting, etc.). En aquest sentit, pel que fa a posicionament, definirà una 
estratègia SEO (i SEM en campanyes), però el posicionament no serà la base de l’estratègia 
de comunicació. Aquesta serà proactiva, treballarà el top of mind, i s’estudiarà per sobre de 
tot les estratègies push per incorporar els continguts del Consorci en el dia a dia 
comunicacional del públic, evitant caure en la irrellevància o el soroll comunicatiu a partir de 
la microsegmentació i tenint especial cura a proposar les fórmules més adequades per als 
tres formats de consulta: sobretaula, tauletes i mòbils.  
 

7.2 Arquitectura de la informació 
 
Caldrà definir l’arquitectura de la informació que sigui més útil perquè s’acompleixin les 
funcions demanades al portal, per al màxim de públics i de la forma més simple possible. 
L’arquitectura obligatòriament tindrà en compte el context de la utilització: si aquesta es fa 
des de mòbil, tauleta o en ordinador de sobretaula, i les funcions més usuals per a cadascun 
d’aquests contextos, que han de tenir arquitectures adaptades. 
 
El web té tres grans blocs. Les demandes que hem recollit sobre cadascun dels blocs i que 
en el desenvolupament del projecte s’hauran de valorar són les següents: 
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1. La pàgina principal 

◦ És el principal punt d'entrada a tot el web del CPNL (domini) 

◦ S'ha d'adaptar a cada usuari i a cada dispositiu 

◦ Ha de preveure un bon sistema de navegació i un bon accés als 22 centres, 
pensat per a usuaris que no coneixen aquests centres 

◦ Ha de destacar, sobretot, la informació de cursos i l’accés als centres 

◦ Ha d'oferir una bona integració a les xarxes socials 

◦ Mantenir a la pàgina inicial una notícia dels CNL i un acte de l’agenda 

◦ Incorporar un espai «Participa», que tingui per objectiu afavorir la participació del 
públic via xarxes socials i informar i donar accés a les iniciatives de participació 
i voluntariat que estiguin en marxa. 
 

2. Els continguts generals 

◦ Són aquells apartats genèrics, en el sentit que no estan territorialitzats 

◦ Han de presentar un equilibri acceptable entre la part textual i la gràfica 

◦ En tots els apartats, el principal objectiu ha de ser guiar els usuaris, amb literals 
del tipus: «Acabes d’arribar a Catalunya?», «Recursos per escriure en català» o 
«Tens una botiga o empresa» 

◦ Utilitzar els cursos de català com a esquer per mostrar la resta d’activitats que 
fem 
 

3. Les pàgines dels centres de normalització lingüística (CNL) 

◦ Són el punt d'entrada dels 22 centres del CPNL. Tots han de presentar un 
disseny corporatiu i unificat, però cada CNL ha de poder personalitzar els 
continguts 

◦ S’ha de facilitar sobretot l’accés a la informació de cursos de català 

◦ Han de presentar un equilibri entre la part textual i la gràfica 

◦ Integrar les xarxes socials per mitjà de botons de compartir 

◦ En l’època de matriculació, tenir la possibilitat de superposar una finestra amb 
informació només de la matriculació 

◦ A l’apartat de «Qui som» poder posar el noms dels treballadors del 
CNL/delegació amb la foto 

◦ Agenda d’activitats amb mapa. Basada en l’estàndard d’agenda oberta publicada 
per Gencat (http://oberta.cat/) 

◦ Mapa de localització dels equipaments 
 

En les pàgines de CNL, un dels problemes que hem tingut fins ara és decidir, en aquells 
temes en què al web general tenen una pàgina (com cursos, empresa, VxL, etc.), quina 
informació s’ha d’oferir a les pàgines de CNL, perquè sigui coherent, sense mancances ni 
repeticions. Al nou web de tots els CNL hi haurà aquests mateixos continguts en el seu 
menú.  
 
Quan es publiquin continguts en els continguts generals, aquests també es publicaran al 
web dels 22 centres, amb el format i els menús de cadascun dels 22 centres. Així s’assegura 
que la informació sempre és completa i coherent. 
 

http://oberta.cat/
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El web també ha d’incorporar un cercador intern, que ha de ser predictiu i incorporar filtres 
per CNL o data, com a mínim. Cada cerca haurà de tenir una URL que inclogui el terme 
cercat i tots els paràmetres de cerca, a fi de poder visualitzar les cerques a les analítiques 
de Google. 
 

7.3 Disseny 
 
El web del CPNL ha de tenir un disseny adreçat a la consecució dels objectius marcats en 
cada apartat. Ha de ser coherent en la seva totalitat però en les parts de consulta ha de 
prevaler la claredat i la facilitat d’accés a la informació. En les parts dedicades als cursos de 
català serà convenient fer prevaler l’atractivitat del contingut, la facilitat per apuntar-s'hi, la 
qualitat del disseny, amb un caràcter inspiracional i destacant les experiències que 
s’ofereixen (storytelling).  
 
La usabilitat i la cura del detall en la interfície d’usuari (UX) han de ser aspectes centrals del 
disseny d’aquest web. Ha d’estar adaptat a la seva visualització en, com a mínim, equips de 
sobretaula, tauletes i mòbils, amb disseny responsiu, o, en cas que sigui més efectiu, amb 
disseny específic de versions per a tauleta i mòbils. 
 
Per a mòbils i tauletes només caldrà tenir en compte els dispositius amb Android i iOS.  
 
El CMS ha d’incloure una àmplia varietat de plantilles i estils dins de la imatge corporativa 
que es defineixi, incloent-hi elements de W3.CSS (https://www.w3schools.com/w3css/) per 
fer més atractiu el web a nivell visual. 
 

7.4 Protecció de dades 
 
L’empresa adjudicatària haurà de prendre totes les mesures tècniques necessàries per 
complir amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades, especialment 
en la forma d’emmagatzemar possibles dades sensibles, de recopilar dades a través de 
formularis i de transmetre-les entre els navegadors i el servidor. 
 
 
8. Editores 
 
A continuació s'expliquen algunes pàgines i funcionalitats que hi ha d'haver al web. Si bé és 
cert que l'estructura definitiva es pactarà amb l'empresa adjudicatària, hi ha unes quantes 
pàgines i funcionalitats –ja existents– que caldrà continuar: 
 

8.1 Agenda 
 
Tal com existeix ara (cpnl.cat/agenda), cal una editora d'agenda. Cada editor del CMS de 
cadascun dels 22 centres han de poder entrar actes a aquesta editora, i aquests actes s'han 
de publicar a la pàgina inicial del CNL, a la pàgina de l'agenda del CNL, a la pàgina de tota 
l'agenda del CPNL i, els actes destacats, a la pàgina inicial del Consorci. 
 
Cal poder programar l’inici i el final de la publicació dels continguts. 
 
A més, aquesta agenda ha de tenir un cercador (a la pàgina de tota l'agenda del CPNL) que 
permeti cercar els actes i filtrar pels diversos camps (categoria, lloc, data, etc.). També ha 
de permetre exportar a csv els resultats de les cerques. 
 

8.2 Notícies 
 

https://www.w3schools.com/w3css/
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També és un recurs que ja existeix (cpnl.cat/noticies). Ha de tenir exactament les mateixes 
característiques que l'editora de l'agenda, inclòs el cercador. 
 
A més, les fitxes de l'agenda i les de l'editora de notícies s'han de poder vincular, ja que en 
la majoria dels casos quan hi ha un acte s'entra a l'agenda abans de fer-se i se'n fa una 
notícia un cop fet. En el cercador, quan es visualitza la fitxa d'un acte o notícia, s'ha de 
visualitzar aquest vincle, si hi és. 
 

8.3 Cercador de cursos 
 
El cercador de cursos és la part que rep més visites del web actual (cpnl.cat/cursos-
catala/cercador-cursos) i, per tant, també s'haurà de migrar al nou CMS.  
 
Aquest cercador té una certa complexitat, ja que es sincronitza amb un altre servidor, però 
es pot replicar tal com és ara, adaptant el codi i el disseny. 
 

8.4 Espai DIN 
 
Es tracta d'una base de dades en forma de blog (cpnl.cat/dinamitzacio), que també cal 
replicar tal com està actualment publicada. 
 

8.5 Cercador de jocs 
 
És una base de dades que s’utilitza per buscar jocs en català (cpnl.cat/jocs/cataleg/). 
Aquesta base de dades serveix les dades a través d’una API pròpia a una aplicació mòbil. 
(cpnl.cat/jocs/app.html) 
 

8.6 Establiments de joguines col·laboradors 
 
És una base de dades senzilla (actualment no publicada) que també es sincronitza amb una 
aplicació mòbil. 
 

8.7 Còmics en català 
 
Es tracta d’una base de dades que recull tots els còmics editats en català 
(cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/comics/). 
 

8.8 Xarxes socials i blogs del CPNL 
 
Editores que recullen tots els blogs (cpnl.cat/llista-blogs/) i comptes corporatius del CPNL a 
les xarxes socials (cpnl.cat/xarxes-socials/). 
 
9. Documentació i formació 
 
L’adjudicatari facilitarà la documentació tècnica del gestor de continguts amb descripció 
actualitzada de tots els processos de gestió a nivell d’usuari, i també informació tècnica de 
com està construïda la plataforma. Així mateix, lliurarà una guia d’usuari i una guia d’estil, 
un manual d’administrador i de funcionament de la plataforma.  
 
El contracte inclou també la formació del personal responsable de la web. 
 
En el cas que la proposta es basi en un CMS diferent de l’actual, caldrà incloure un pla de 
formació detallat adreçada a: usuaris bàsics, usuaris avançats i administrador. 
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10. Propietat dels treballs 
 
L’empresa adjudicatària cedeix al Consorci per a la Normalització Lingüística tots els drets 
d’explotació. En conseqüència, el CPNL podrà reproduir-los, publicar-los o divulgar-los, 
totalment o parcialment, o fer-ne l'ús que es consideri més convenient, segons les seves 
programacions. 
 
L'adjudicatària no podrà fer ús o divulgació d’aquest projecte de forma total, parcial, directa, 
indirecta o extractada, sense la prèvia autorització del CPNL. 
 
El codi font serà propietat del CPNL en format obert de forma indefinida.  
 
11. Calendari d’execució 
 
El projecte començarà l’1 de gener de 2019. Fins a aquesta data l’empresa adjudicatària 
rebrà la documentació que li hagi lliurat el CPNL, d’acord amb el que s’estableix en aquests 
plecs, i pot fer treballs previs de preparació. A partir de l’1 de gener de 2019, es començaran 
els treballs de disseny i desenvolupament amb el CPNL.  
 
L’empresa adjudicatària presentarà un programa de treball per tal que el CPNL pugui 
organitzar els seus recursos d’acord amb les necessitats derivades d’aquest programa. El 
termini màxim de posada en producció del nou web és el 30 d’abril de 2019. 
 

Millora 6: es considerarà una millora l’avançament d’aquest termini final al 12 d’abril. En 
aquest cas, l’empresa licitadora haurà de presentar un programa detallat setmanalment. 

 
12. Manteniment i nous desenvolupaments 
 
Les empreses licitadores també aportaran el preu/hora genèric per al manteniment i nous 
petits desenvolupaments en el disseny o programació del web, que es podrien fer entre l’inici 
del contracte (1 de gener de 2019) i durant un any (31 de desembre de 2019). 
 
13. Oferta tècnica 
 
L'oferta tècnica de les empreses licitadores ha d'incloure: 
 

1. La descripció detallada i completa del projecte, d’acord amb tots els requeriments 
descrits en aquest document. 

2. Presentació de tres projectes web, en producció, de complexitat similar a aquest, 
que hagi realitzat l'empresa i que compleixin els requeriments WPO definits en 
aquest plec. 

3. Si n’hi ha, descripció de les millores que incorpori l’oferta, que consten descrites als 
plecs. 

4. El preu/hora per al manteniment i nous petits desenvolupaments no previstos en 
aquests plecs. 

5. En el cas que calgui, detall de la formació que s’oferirà als diversos perfils. 
6. El programa de treball en què s’expliciti clarament quines són les fites del 

desenvolupament del projecte i què haurà d’aportar el CPNL en cada moment. 
 
14. Documents complementaris 
 
El CPNL lliurarà a l’empresa adjudicatària l’accés a les analítiques de Google Analytics i als 
mapes de calor, que ja s’estan generant. 
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15. Garantia 
 
El producte lliurat per l’empresa adjudicatària tindrà una garantia d’un any a comptar des de 
la publicació del nou web. Aquesta garantia cobrirà qualsevol error de programació, 
maquetació o funcionalitats, però no cap nou desenvolupament. 


