PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS APLICABLE AL
CONTRACTE DE SERVEI DE
MANTENIMENT I POSICIONAMENT
DE LA PÀGINA WEB A L’EMPRESA
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
BADALONA, REACTIVACIÓ
BADALONA, SA, PER MITJÀ DE
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
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1.

Objecte del servei

El present document especifica totes les característiques no administratives
necessàries per a la licitació pública de manteniment de les TRES pàgines
web de Reactivació Badalona, SA:




www.bcin.cat,
www.reactivaciobadalona.cat i
www.poligonsbadalona.cat

Així com l’anàlisi, configuració i optimització dels seus continguts SEO.
El Badalona Centre Internacional de Negocis–BCIN compta amb més
de 20 anys d’experiència com a Centre de Convencions i Centre d’Empreses
de Badalona, un referent a Barcelona i Maresme.
El BCIN també disposa de diversos despatxos en règim de Viver
d’Empreses de Badalona per als nous emprenedors de la ciutat i del servei
de domiciliació de societats sense despatx.
Per aquest motiu, disposar d’una adequada marca corporativa, que, en el
món actual es tradueix en una bona pàgina web i un bon posicionament de la
marca, fa del tot necessari que aquest servei tingui la millor qualitat possible.

2.

Descripció dels treballs a efectuar

Els treballs que es liciten podem agrupar-los en els següents punts:

1. Anàlisi, configuració i optimització de continguts SEO dels 3 webs
objecte de licitació.
2. Manteniment mensual dels TRES webs indicats a Objecte del servei.

Aquestes feines es distribuiran de la següent manera:
-

6 hores mensuals de feina dedicades al web i SEO de www.bcin.cat
6 hores mensuals de feina repartides entre el web i SEO de
www.reactivaciobadalona.cat i www.poligonsbadalona.cat
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En conseqüència, no formarà part del servei i no s’inclou en el preu:







2.1.

Traducció de continguts. Qualsevol informació es facilitarà per
REACTIVACIÓ BADALONA, SA en les llengües en que s’hagin de
publicar.
Creació de continguts
Qualsevol gestió o anàlisi de continguts al marge de les pàgines
www.bcin.cat,
www.reactivaciobadalona.cat
i
www.poligonsbadalona.cat com, per exemple, les xarxes socials.
El cost de plugins i serveis de terceres parts implementats en el CMS,
en cas de ser necessària la seva instal·lació o actualització.

Tasques que formen l’anàlisi i optimització de continguts i de
configuració SEO de les tres pàgines web de l’empresa

Aquí es realitza un detall de les tasques que, com a mínim, conformarien
aquest apartat tot i que es tracta d’un llistat enunciatiu no limitatiu atès que el
contractista haurà de realitzar totes aquelles que pel seu mètode de treball o
per exigències tècniques siguin necessàries per a dur l’objecte.
 Comprovació i correcció editats erròniament en el CMS: enllaços
erronis, errors d’estructura, etc.
 Instal·lació d’eines de SEO per a l’edició de tots els continguts del
domini (Yoast)
 Anàlisi i correcció d’elements que incideixen en el posicionament:
edició d’etiquetes alt, etiquetes Meta, etc.
 Anàlisi i correcció de possibles errors que afectin al rendiment com
excessiu pes de les imatges, problemes de càrrega de scripts, etc.
 Eliminació de la tecnologia Flash i la seva substitució per altres
recursos de programari estandarditzats.
 Instal·lació d’eines de gestió de seguretat web - Wordfence.
 Creació de mapes del lloc actualitzats.
 Anàlisi de la configuració de mètriques i eines SEO de Google
(Analytics, Eines per webmasters, etc.)
 Anàlisi i optimització de tots els continguts actuals a dispositius
mòbils, seguint la normativa de la W3C
 Visita formativa per als responsables d’edició de continguts explicant
les tècniques correctes d’inclusió de continguts, optimització
d’imatges, etc.

Página 4 de 7

2.2.

Manteniment mensual de les tres pàgines web de l’empresa

 Introducció ja sigui de nous continguts passats pel client, com la
creació de nous apartats en les pàgines web, o d’altres que el client no
pugui col·locar.
 Proposar al client les modificacions d’usabilitat i de disseny que es
cregui oportú.
 Els textos, així com els recursos gràfics que els acompanyin, seran
lliurats pel client en tots els idiomes requerits.
 Optimització d’aquests continguts per a dispositius mòbils: responsive
design.
 Optimització SEO d’aquests continguts.
 Correcció i solució de qualsevol disfunció del sistema que pogués
donar-se en el futur.
 Qualsevol altra sol·licitud d’implementació de serveis web,
reestructuració de continguts, etc., que poguessin ser sol·licitats.
 Seguiment de la correcta funcionalitat de la web quant a accessibilitat,
activitat, correcte funcionament de scripts i actualització dels seus
plugins i recursos informàtics de terceres parts. Aquesta proposta
inclou el compromís de mantenir en tot moment la web en perfecte
funcionament i accessible al visitant.
 Seguiment de la correcta funcionalitat de la web pel que fa a
accessibilitat, activitat, correcte funcionament de scripts i actualització
dels seus plugins i recursos informàtics de terceres parts. Aquesta
proposta inclou el compromís de mantenir en tot moment el web en
perfecte funcionament i accessible al visitant.
 - Solució a links trencats.
 - Optimització d’imatges.
 - Configuració d’etiquetes Alt.
 - Solucionar l’acceptació de cookies en qualsevol part de la pàgina.
 - Actualitzacions o correccions en el redactat de qualsevol pàgina, en
qualsevol enllaç, estructura de la pàgina o aplicatiu que calgui.
 - Manteniment del sistema de còpies de seguretat.
 - Correcció de textos sense traduir en cadenes diverses per la web
(per exemple, notícies, next, prev, etc.)
 - Correcció d’errors en les traduccions per connector WPML antiquat:
actualització a noves versions si escau
 - Actualizació/correcció analítiques google
 - Adaptació de les imatges i incorporació de paraules clau en el nom
de cadascuna d’elles.
 - Correcció de notícies, preparar para instal·lar a la home (categories,
imatge destacada)
 - Augmentar la RAM de la web si cal
 - Instal·lació dels aplicatius que calgui
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2.3.

- Modificació footer de la web, redisseny i vinculació de facebook.
- Correcció, optimització i modificació dels sliders de la home.
- Atendre consultes puntuals de REBASA
- Gestió google business
- Actualització php i incidències
- Resolució d’incidències que es produeixin per les actualitzacions de
wordpress.
Actualització periòdica (cada 12 o cada 18 mesos) de la base de
dades d’empreses dels webs www.reactivaciobadalona.cat i
www.poligonsbadalona.cat en què el client servirà la informació en
excel amb el format de fitxa correponent als camps de la base de
dades del web. En el web www.poligonsbadalona.cat les empreses
han d’aparèixer geo-referenciades.

Altres tasques a efectuar

A més a més de les tasques reflectides en els apartats anteriors, l’empresa
adjudicatària haurà de:





2.4.

Nomenar a una persona qualificada per a la interlocució, coordinació i
seguiment del contracte.
Presentar una memòria semestral, com a mínim, amb les actuacions
efectuades.
La prestació del servei es farà sota les direccions organitzatives de
REBASA.
La prestació del servei s’ha de efectuar durant tots els mesos de l’any.

Capacitació tècnica del personal.

L’empresa licitadora haurà de garantir l’experiència i capacitació necessària
de l’equip professional per al correcte desenvolupament de les tasques
detallades en els presents plecs.

3.

Prestació del servei i seguiment del contracte

Qualsevol sol·licitud que s’efectuï en relació a qualsevol dels webs objecte de
la present licitació haurà de dur-se a terme en un termini màxim de 3 dies,
que pot ser millorat pels adjudicataris de conformitat amb la clàusula dotzena
i l’Annex IV del Plec de Clàusules Administratives Particulars. En cas de no
marcar cap de les opcions, la prestació del servei en un termini de 3 dies
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hàbils1 (o en el temps ofert) a comptar des del següent a la recepció de la
notificació té la consideració de condició essencial del contracte.
Com a mínim amb caràcter semestral, es mantindrà una reunió entre
l’adjudicatària i el responsable del contracte a les instal·lacions de REBASA
per a fer el seguiment de l'evolució del posicionament del lloc web en
cercadors i en general, sobre les millores i canvis de les tres pàgines web.
Aquesta reunió pot ser millorada de conformitat amb la Clàusula dotzena i
l’annex IV del Plec de clàusules administratives particulars i el temps indicat
té la consideració de condició essencial del contracte.

1

A tots els efectes i durant tot el desenvolupament de l’objecte del contracte, te la consideració de dia
hàbil els que anualment siguin fixats com a hàbils en el municipi de Badalona.
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