PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULA EL CONTRACTE
DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, ACTUALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOVES
FUNCIONALITATS O MILLORA DE LES EXISTENTS DE LA PÀGINA WEB
VOLUNTARIAT.GENCAT.CAT I DE L’AULA VIRTUAL DEL PLA DE FORMACIÓ DE
L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA

1.- OBJECTE
L’objecte del contracte consisteix en el manteniment, actualització, i desenvolupament de
noves funcionalitats o millora de les existents, de la plataforma tecnològica de la web
www.voluntariat.gencat.cat i de la plataforma que sustenta l’aula virtual del Pla de formació de
l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya (PFAVC d’ara en endavant).
Per tal d’executar els serveis objecte d’aquest contracte, la licitació es planteja amb 2 lots, que
són els següents:
Lot 1: Servei de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora
de les existents de la pàgina web voluntariat.gencat.cat,
Lot 2: Serveis de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o
millora de les existents de l’aula virtual del Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat
de Catalunya (Aulavirtual.voluntariat.org)

2.- NECESSITATS ADMINISTRATIVES. IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC en endavant) té les competències
per a la promoció, sensibilització i foment del voluntariat, a Catalunya. Aquestes competències
han estat exercides per aquesta unitat orgànica de manera continuada en el temps des de la
supressió de l'INCAVOL l'any 2004, que era l’organisme públic de la Generalitat de Catalunya
que va liderar aquestes polítiques a Catalunya (1991-2004).
La DGACC du a terme diversos programes i projectes per a la promoció de l’associacionisme i
el voluntariat, i treballa constantment per millorar la qualitat dels recursos i serveis que ofereix.
La pàgina web voluntariat.gencat.cat vol ser un espai que apropi i faciliti l’accés als recursos i
serveis que s’ofereixen i on es pugui trobar tota la informació relacionada amb
l’associacionisme i el voluntariat. També constitueix la principal via de comunicació i relació de
la DGACC amb les entitats de voluntariat i les persones voluntàries de Catalunya i és l’espai on
les entitats i les persones interessades en l’associacionisme i el voluntariat poden trobar
notícies, recursos i formació especialitzada.
Voluntariat.gencat.cat es troba en constant evolució, buscant adaptar-se a les diferents
necessitats dels usuaris de la pàgina web així com dels gestors de la mateixa, per tant cal fer
un esforç constant per garantir l’adequació i la millora de la pàgina web, dels seus
complements i de les seves funcionalitats.
Un altre dels projectes que impulsa la DGACC és el Pla de formació de l’associacionisme i el
voluntariat de Catalunya (PFAVC en endavant), conjunt de cursos de formació destinats a les
entitats de voluntariat i a les persones voluntàries que les integren. Aquestes formacions es
porten a terme per les escoles reconegudes dins del PFAVC. Una part de la formació del
PFAVC és virtual i es pot desenvolupar mitjançant una aula virtual. L’aula virtual del PFAVC és
una plataforma que la DGACC posa a l’abast de qualsevol de les escoles del PFAVC que hagin
de realitzar una formació virtual reconeguda dins del PFAVC. És una aposta de la DGACC
incrementar el nombre de formacions virtuals del PFAVC per poder acostar la formació al
màxim de perfils de voluntariat possibles.
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Aquesta aula busca adaptar-se constantment a les diferents necessitats dels usuaris i gestors,
per tant cal fer un esforç constant per garantir l’adequació i millora de l’aula i totes les seves
funcionalitats.
3. ESTRUCTURA, FUNCIONALITATS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES
PLATAFORMES
3.1 Voluntariat.gencat.cat
Estructura
Voluntariat.gencat.cat és una plataforma que es sustenta gràcies a un gestor de continguts que
funciona en format software lliure (Wordpress). S’estructura en les següents àrees temàtiques:
●
●
●
●
●
●
●

Ciutadania: informació sobre com funcionen i s’organitzen l’associacionisme i el
voluntariat.
Persones voluntàries: informació sobre els drets i deures de les persones voluntàries,
les formacions que s’ofereixen, l’agenda d’activitats de voluntariat, i tot allò que es
necessita per fer l’activitat com a voluntari o voluntària.
Entitats: informació sobre les formacions que s’ofereixen, l’agenda d’activitats, i tot allò
que ajudarà a la gestió i el creixement de les entitats.
Administracions: informació sobre com impulsar i dinamitzar el teixit associatiu i el
voluntariat des de les administracions públiques.
Recursos i serveis: el conjunt de recursos i serveis que s’ofereixen des de la DGACC.
Actualitat: les darreres notícies que afecten l’associacionisme i el voluntariat.
DGACC: els programes per a la promoció de l’associacionisme i el voluntariat que es
porten a terme.

Aquesta pàgina web permet als diferents usuaris (gestors de la pàgina web, entitats, punts de
voluntariat, etc.) publicar continguts segons el seu rol i permisos.
Funcionalitats
A banda de les funcionalitats que integra de forma nativa WordPress, tot seguit es descriuen
aquelles funcions pròpies de voluntariat.gencat.cat associades a cadascuna de les 5 àrees
temàtiques esmentades anteriorment.
1. Ciutadania:
● Agenda de cursos d'iniciació al voluntariat: extracció dels cursos d’iniciació al
voluntariat de l’agenda de cursos del Pla de Formació de l’Associacionisme i el
Voluntariat.
● Preguntes més freqüents.
2. Persones voluntàries:
● Històries de voluntariat: espai que recull l’experiència de persones voluntàries. Aquest
espai integra un formulari per recollir aquestes experiències directament a través d’un
formulari.
● Preguntes més freqüents.
3. Entitats:
● Històries de voluntariat: espai que recull l’experiència de persones voluntàries. Aquest
espai integra un formulari per recollir aquestes experiències directament a través d’un
formulari.
● Extranet: espai on les entitats que són escola de formació poden compartir documents,
visualitzar els documents penjats pel gestor de formació i tenen un espai de
missatgeria.
● Preguntes més freqüents.
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4. Administracions:
● Punts de voluntariat local: mapa de Google amb els punts de voluntariat de Catalunya
que permet fer una cerca per filtres i mostra el contingut de cada Punt. El contractista
es compromet a disposar d’una “API key” per visualitzar la informació en un mapa de
Google.
● Extranet: espai on els punts de voluntariat poden compartir documents, visualitzar els
documents penjats pel gestor dels punts de voluntariat i tenen un espai de missatgeria.
● Preguntes més freqüents.
5. Recursos i serveis:
● Pla de formació: secció que inclou una pàgina d’informació del Pla de Formació de
l’Associacionisme i el Voluntariat, l’agenda de cursos del Pla, el catàleg de cursos del
Pla i les escoles del Pla. També inclou un formulari de contacte. A través de “backoffice” les escoles del Pla poden convocar cursos del Pla, cada escola pot publicar
convocatòries només d’aquells cursos que té autoritzats.
● Publicacions: secció amb documents pdf que es poden descarregar.
● Exposició Connecta’t al Voluntariat: pàgina sobre l’exposició Connecta’t al Voluntariat
que inclou un sistema de reserva (formulari+calendari) per sol·licitar l’exposició. El
gestor de l’exposició de voluntariat valida les reserves i gestió la disponibilitat.
● Agenda d’activitats: agenda d’activitats que permet crear esdeveniments amb l’opció
d’establir places limitades i llista d’espera.
● Imatges i recursos visuals: secció amb imatges que es poden descarregar.
6. Actualitat: entrades amb personalització que llisten les notícies que publica la DGACC.
7. DGACC: informació sobre la DGACC i els programa que porta a terme.
8. Contacte: formulari de contacte.
9. Mapa web: mapa web de la pàgina.
Per visualitzar els continguts voluntariat.gencat.cat disposa dels següents camps
personalitzats:
● Notícies.
● Portfolio.
● Activitats.
● Cursos.
● Convocatòries.
● Històries de voluntariat.
● Escoles de formació.
● Entitats.
● Serveis.
La diversitat de funcionalitats implica que existeixen diferents actors i rols que interactuen amb
la pàgina web. A més del rols definits de forma nativa a WordPress, a voluntariat.gencat.cat els
rols personalitzats són:
●

Escola de formació: podrà editar el seu perfil públic, publicar, editar i eliminar
convocatòries dels cursos assignats pel gestor de formació. També podrà accedir a
l’extranet de les escoles de formació per visualitzar i publicar documents.
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●

Punt de voluntariat: podrà editar el seu perfil públic i accedir a l’extranet dels punts de
voluntariat per visualitzar i publicar documents.

●

Gestor de formació: té habilitades propietats d’administració de tot allò que té relació
amb el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat.

●

Gestor de punts de voluntariat: té habilitades propietats d’administració de tot allò que
té relació amb els Punts de Voluntariat.

●

Gestor exposició voluntariat: té habilitada la capacitat de gestionar el sistema de
reserves de l’exposició.

El contractista es compromet a mantenir actualitzades i disposar de la llicència de pagament de
les extensions “plugins” instal·lades a voluntariat.gencat.cat i que són:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Advanced Custom Fields PRO.
All-in-One WP Migration.
BackWPup.
BAW Manual Related Posts.
Canvi d'usuari.
Client Portal.
Contact Form 7.
Custom 404.
Customizer Export/Import.
Duplicate Post.
Event Tickets.
Google Analytics for WordPress by MonsterInsights.
Import Users.
Import users from CSV with meta.
Importador de RSS.
Loco Translate.
PDF & Print by BestWebSoft.
Profile Builder.
Really Simple CSV Importer.
Redirection.
Simple Custom CSS and JS.
Simple Share Buttons Adder.
Simple Sitemap.
Slider Revolution.
Toolset Access.
Toolset Forms.
Toolset Views.
Toolset Types.
Toolset Layouts.
Toolset Maps.
User Access Manager.
WP All Import.
WP Customer Area.
WP Customer Area - Additional Owner Types.
WP Customer Area - Enhanced Files.
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●
●
●
●
●
●
●

WP Customer Area - Front-office publishing.
WP Customer Area - Managed Groups.
WP Customer Area - Owner Restriction.
WP Live Chat Support.
WP Remove Dashboard Extra Widgets.
WP Ultimate CSV Importer.
Yoast SEO.

Característiques tècniques
La pàgina web voluntariat.gencat.cat està dissenyada en base a I’arquitectura tècnica per a
aplicacions a lnternet coneguda com a arquitectura de tres capes. Aquestes tres capes són les
següents:
●

Capa d'usuari final: és la interfície directe entre I'usuari i I'entorn virtual. El punt
d'entrada es un dispositiu amb un navegador d'lnternet, compatible amb tot els tipus de
navegadors existents i dispositius.

●

Capa de front-end: conjunt de servidors que reben les peticions de I'usuari (capa
d’usuari final) i en fan el processament i la gestió.

●

Capa de back-end: conjunt de servidors que s'encarreguen de mantenir la coherència
de tota la informació de I'entorn (persistence), responent a les peticions de visualització
i actualització de les dades que provenen de la capa superior (capa de front-end).

Actualment voluntariat.gencat.cat funciona sota un “theme” personalitzat compatible amb la
versió WordPress 5.1. El contractista haurà de mantenir aquest “theme” seguint el programa
d'identificació visual (PIV) i la guia web de la Generalitat de Catalunya.
En qualsevol cas, el contractista es compromet obligatòriament a que voluntariat.gencat.cat
compleixi els criteris de conformitat del nivell doble A (AA) de la Norma EN 301 549:2018,
versió 2.1.2, que fa referència a les normes WCAG 2.1 (Content Accessibility Guidelines), tal
com la legislació europea (Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26
d'octubre de 2016) i espanyola (Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
El contractista haurà de disposar d’un servidor dedicat o compartit per allotjar la pàgina web
voluntariat.gencat.cat que inclogui com a mínim les següents característiques:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PHP versió 7.3 o superior.
MySQL versió 5.6 o superior o MariaDB versió 10.0 o superior.
Compatible amb HTTPS.
Certificats SSL gratuïts.
Seguretat amb SSH i SFTP.
30 gigues d'emmagatzematge (SSD).
Comptes de correu il·limitats.
Subdominis il·limitats.
Trànsit il·limitat.
CDN.
cPanel.
Còpies de seguretat diàries.
Staging.
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3.2 Aula virtual
Estructura
Aulavirtual.voluntariat.org s’estructura en les següents àrees temàtiques:
●
●
●

Cursos: catàleg amb els cursos de formació en línia del PFAVC.
Sobre l’aula virtual: escoles de l’aula virtual i guia de funcionament.
Sobre el PFAVC: informació sobre els cursos i escoles del PFAVC.

Aquesta pàgina web permet als diferents usuaris (gestors de la pàgina web, escoles de
formació, professors i estudiants) gestionar i realitzar certes accions segons el seu rol i
permisos.
Funcionalitats
A banda de les funcionalitats que integra de forma nativa Moodle, tot seguit es descriuen
aquelles funcionalitats de l’aulavirtual.voluntariat.org específiques i que el contractista es
compromet a mantenir actualitzades:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

H5P.org.
Accessibility.
Teaching Team.
Buttons.
Tabs.
Avaluació entre iguals.
Completar l’activitat.
Restriccions d’accés.
Medalles, insígnies o badges.
Barra de progrés.
Stamps.
Level Up!
Temps restant.
Students Tracker.
Heatmap.

Característiques tècniques
L’aulavirtual.voluntariat.org està dissenyada en base a I’arquitectura tècnica per a aplicacions a
lnternet coneguda com a arquitectura de tres capes. Aquestes tres capes són les següents:
●

Capa d'usuari final: és la interfície directe entre I'usuari i I'entorn virtual. El punt
d'entrada es un dispositiu amb un navegador d'lnternet, compatible amb tot els tipus de
navegadors existents i dispositius.

●

Capa de front-end: conjunt de servidors que reben les peticions de I'usuari (capa
d’usuari final) i en fan el processament i la gestió.

●

Capa de back-end: conjunt de servidors que s'encarreguen de mantenir la coherència
de tota la informació de I'entorn (persistence), responent a les peticions de visualització
i actualització de les dades que provenen de la capa superior (capa de front-end).

Actualment aulavirtual.voluntariat.org funciona sota un “theme” compatible amb la versió
Moodle 3.4.3. El contractista haurà de mantenir aquest “theme” seguint el programa
d'identificació visual (PIV) i la guia web de la Generalitat de Catalunya.
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En qualsevol cas, el contractista es compromet obligatòriament a que aulavirtual.voluntariat.org
compleixi els criteris de conformitat del nivell doble A (AA) de la Norma EN 301 549:2018,
versió 2.1.2, que fa referència a les normes WCAG 2.1 (Content Accessibility Guidelines), tal
com la legislació europea (Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26
d'octubre de 2016) i espanyola (Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
El contractista haurà de disposar d’un servidor dedicat o compartit per allotjar l’aula virtual del
PFAVC com a mínim les següents característiques:
●
●
●
●
●
●
●

Sistema operatiu GNU/Linux o derivats de UNIX com OpenBSD o FreeBSD.
Processador 3 GHz Xeon o similar.
8 GB RAM.
256 GB disc dur.
Perl 5,16.
Servidor web Apache2 amb llibreria mod_perl2 o superior instal·lada.
Base de dades MySQL 5.0 o superior. Si el servidor té MySQL 8,0, no funcionarà l’aula
virtual. La base de dades també pot funcionar amb MariaDB, PostgreSQL 9.2 o
superior, o Oracle 10g o superior.

4. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
4.1 Lot 1 Servei de manteniment, actualització i desenvolupament de noves
funcionalitats o millora de les existents de la pàgina web voluntariat.gencat.cat
4.1.1 Manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora de
les existents.
El servei de manteniment i actualització va destinat a garantir el correcte funcionament de la
pàgina web voluntariat.gencat.cat i de les extensions necessàries per al seu ús, tant per part
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (com a entitat contractant), com per part
dels usuaris que interactuen amb la plataforma. El servei de desenvolupament de noves
funcionalitat o millora de les existents va destinat a adaptar i potenciar la pagina web en funció
de les necessitats de cada moment.
Els serveis de manteniment, actualització i millora de voluntariat.gencat.cat impliquen garantir:
●

El correcte funcionament de voluntariat.gencat.cat amb una gestió diària (24 hores al
dia els 365 dies de I’any). El temps màxim de resposta a incidències serà de 8 hores,
excepte el cap de setmana que es pot perllongar fins a 48 hores.

●

Instal·lació d’un software de ticketing per a la gestió/solució de possibles incidències.

●

Capacitat de gestió multiusuari amb diferents rols.

●

Integració de tot tipus de fitxers multimèdia.

●

Integració de xarxes socials.

●

Integració d’analítica Google Analytics.

●

Cercador de continguts.

●

Optimitzat per SEO, utilitzant camps estàndard en la capçalera, maquetant en XHTML i
CSS, generant sitemap, amb un temps de càrrega optimitzat (mínim 70/100 al page
speed test de Google).

●

Gestor compartit d’imatges.

●

Implementació i neteja de la base de dades.

●

Revisió d’accessibilitat AA.

●

Anàlisis de seguretat i injecció SQL, forats de seguretat, etc.

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

7/13

●

Anàlisis de qualitat i performance.

Les tasques de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora
de les existents, de voluntariat.gencat.cat, s’han de portar a terme en base a les
característiques tècniques i funcionals descrites en aquest plec. Aquestes tasques es concreten
amb les accions descrites a continuació:
●

Manteniment de les funcionalitats ja existents i actualització de les mateixes. El web
haurà de visualitzar-se amb un disseny responsiu i funcionar correctament durant la
vigència del contracte.

●

Manteniment, actualització i gestió del servei de servidor web per l’allotjament de la
web, d’acord amb l’establert en aquest plec.

●

Desenvolupament de noves funcionalitats o millora de les existents amb les necessitats
que puguin sorgir i que siguin escaients als objectius funcionals i a les característiques
tècniques del present plec, d’acord amb amb l’establert en aquest plec..

●

Manteniment, actualització i allotjament del servidor de voluntariat.gencat.cat: el
contractista haurà de mantenir, actualitzar i garantir el servei d’allotjament de
voluntariat.gencat.cat i el seu correcte funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies
de I'any. Les característiques mínimes del servidor estan descrites a l’apartat 3
d’aquest document.
Així mateix, el contractista s’haurà de fer càrrec del cost del domini voluntariat.org, tot i
que seguirà sent propietat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

●

Les noves aplicacions que cal executar al llarg del 2020 són les següents:
●
●

●
●

●

●
●

Implementació de l’edició, maquetació, subscripció, enviament i hemeroteca del butlletí
A l’Abast seguint les pautes d’estil disseny del Pla d’Identificació Visual de la
Generalitat.
Implementació d’una eina de email marketing per una llista de subscriptors de més de
20.000 persones. L’eina haurà de permetre l’enviament d’un newsletter quinzenal i
enviaments puntuals a demanda dels gestor de la pàgina. De cada enviament s’haurà
de crear una hemeroteca que segueixi l’actual. El contractista haurà d’assumir el cost
dels enviaments en cas que utilitzi plataformes de tercers.
Importar una base de dades d’entitats, administracions i persones que serveixi per fer
els enviaments de correu electrònic (més de 20.000 persones) i de l’hemeroteca.
Implementar un sistema de ticketing per la gestió dels assessoraments i
acompanyaments. Actualment s’utilitza l’eina tecnològica de gestió integral OTRS
(Open-source Ticket Request System). Aquest sistema permet, disposar de diverses
vies i canals de comunicació de fàcil accés, perquè el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, l’administrador del sistema i les entitats promotores puguin efectuar
les gestions necessàries les 24 hores al dia, tots els dies de la setmana, els 365 dies
de I'any i puguin també registrar aquestes gestions, fer-ne el seguiment, la seva
comprovació i avaluació. També ha de permetre explotar les dades que s’obtenen dels
formularis de consultes dels serveis d’assessorament i del servei d’acompanyament.
Donar la formació necessària als diferents agents que han de fer servir el sistema de
ticketing, tant pel que fa al personal de la DGACC responsable de la gestió del sistema
com al personal que gestiona el servei d’acompanyament i els serveis
d’assessorament.
Gestionar l’allotjament del sistema de ticketing, així com el manteniment, actualització i
millores que requereixi, per garantir el bon funcionament del sistema, en cas que sigui
necessari.
Integrar el gestor documental de voluntariat.org a la pàgina web voluntariat.gencat.cat.
Aquest gestor utilitza les següents extensions:
o PressApps Knowledge Base
o Protecció amb contrasenya
o Redux Framework
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4.1.2 Desenvolupament de noves funcionalitats o millora de les existents
La part contractant disposarà d’un màxim de 100 hores destinades a implementar millores no
previstes en aquest document. Aquestes tasques han de consistir en implementar:
●
●

Noves funcionalitats.
Propostes que millorin les funcionalitats i extensions ja existents, i que siguin escaients
als objectius funcionals de la web de voluntariat.gencat.cat.

Les noves peticions poden ser proposades tant per part del proveïdor com per part de la
DGACC.
El procediment per a la realització d’aquestes tasques s’haurà de regir d’acord amb el següent
protocol:
1. La part contractista o la part contractant presentaran una proposta de millora o nous
evolutius
2. La part contractista no podrà iniciar les tasques fins que no disposi del vistiplau de la
part contractant.
3. La part contractista, prèvia realització de les tasques, haurà de passar a la part
contractant un report d’hores equivalent a la feina a realitzar.
4. Fins que no es finalitzin les tasques encomanades no es podran facturar.
El contractista haurà de garantir el manteniment de la imatge corporativa que té el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies a través del programa d’identificació visual (PIV) de la
Generalitat de Catalunya al web voluntariat.gencat.cat. Aquest programa es pot trobar a
l’adreça següent: http://www.gencat.cat/piv/

4.2 Lot 2: Serveis de manteniment, actualització i desenvolupament de noves
funcionalitats o millora de les existents de l’aula virtual del Pla de formació de
l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya
4.2 1 Manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora de
les existents de l’aula virtual del PFAVC
El servei de manteniment i actualització va destinat a garantir el correcte funcionament de la
pàgina web aulavirtual.voluntariat.org i de les extensions necessàries per al seu ús, tant per
part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (com a entitat contractant), com per
part dels usuaris que interactuen amb la plataforma.
El servei de desenvolupament de noves funcionalitat o millora de les existents va destinat
a adaptar i potenciar l’aula virtual en funció de les necessitats de cada moment.
Els serveis de manteniment, actualització i millora de aulavirtual.voluntariat.org impliquen
garantir:
●

El correcte funcionament de aulavirtual.voluntariat.org amb una gestió diària (24 hores
al dia els 365 dies de I’any). El temps màxim de resposta a incidències serà de 8 hores,
excepte el cap de setmana que es pot perllongar fins a 48 hores.

●

Instal·lació d’un software de ticketing per a la gestió/solució de possibles incidències.

●

Capacitat de gestió multiusuari amb diferents rols.

●

Integració de tot tipus de fitxers multimèdia.
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●

Integració d’analítica Google Analytics.

●

Optimitzat per SEO, utilitzant camps estàndard en la capçalera, maquetant en XHTML i
CSS, generant sitemap, amb un temps de càrrega optimitzat (mínim 80/100 al page
speed test de Google).

●

Implementació i neteja de la base de dades.

●

Revisió d’accessibilitat AA.

●

Anàlisis de seguretat i injecció SQL, forats de seguretat, etc.

●

Anàlisis de qualitat i performance.

Les tasques de manteniment, actualització i desenvolupament de noves funcionalitats o millora
de les existents de aulavirtual.voluntariat.org s’han de portar a terme en base a les
característiques tècniques i funcionals descrites en aquest plec. Aquestes tasques es concreten
amb les accions descrites a continuació:
●

Manteniment de les funcionalitats ja existents i actualització de les mateixes. El web
haurà de visualitzar-se amb un disseny responsiu i funcionar correctament durant la
vigència del contracte.

●

Desenvolupament de noves funcionalitats o millora de les existents amb les necessitats
que puguin sorgir i que siguin escaients als objectius funcionals i a les característiques
tècniques del present plec, d’acord amb els condicions establertes en el punt 7.

●

Manteniment, actualització i allotjament del servidor de aulavirtual.voluntariat.org: el
contractista haurà de mantenir, actualitzar i garantir el servei d’allotjament i el seu
correcte funcionament les 24 hores del dia, els 365 dies de I'any. Les característiques
mínimes del servidor estan descrites a l’apartat 3 d’aquest document.

A banda de les tasques esmentades en els paràgrafs anteriors, cal executar al llarg del 2020
les activitats següents:
●
●
●
●
●
●
●
●

Actualitzar el llistat de funcionalitats de Moodle sempre que aquest es modifiqui per
ampliació o baixa d’aquestes.
Actualitzar la guia didàctica adreçada als equips docents de les escoles sempre que
aquest s’ampliï o bé es modifiqui alguna funcionalitat de les instal·lades.
Actualitzar la plantilla de cursos amb introducció a Moodle, presentació de la plataforma
i qüestionari estàndard d’avaluació.
Dissenyar i implementar el protocol de millora de la plataforma amb enquesta
d’avaluació.
Dissenyar i realitzar una formació avançada de 4 hores per l’equip docent de les
escoles sobre el catàleg de funcionalitats i bones pràctiques amb Moodle.
Gestió de l’alumnat (càrregues i assignació d'usuaris, gestió d'incidències), dels cursos
allotjats al Moodle de l'Aula. (20 cursos).
Suport/Assessorament puntual a incidències/gestions dels docents/escoles dels cursos
allotjats a l'aula.
Memòria anual amb estudi estadístic ampliat sobre l’ús de l’aulavirtual.voluntariat.org.

Manteniment, actualització i allotjament del servidor de l’aula virtual del PFAVC
El contractista haurà de garantir el manteniment de la imatge corporativa que té el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies a través del programa d’identificació visual (PIV) de la
Generalitat de Catalunya, tant pel que fa al web voluntariat.gencat.cat com a l’aula virtual del
PFAVC. Aquest programa es pot trobar a l’adreça següent: http://www.gencat.cat/piv/
4.2.2 Desenvolupament de noves funcionalitats o millora de les existents
La part contractant disposarà d’un màxim de 100 hores destinades a implementar millores no
previstes en aquest document. Aquestes tasques han de consistir en implementar:
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●
●

Noves funcionalitats.
Propostes que millorin les funcionalitats i extensions ja existents, i que siguin escaients
als objectius funcionals de l’aula virtual del PFAVC.

Les noves peticions poden ser proposades tant per part del proveïdor com per part de la
DGACC.
El procediment per a la realització d’aquestes tasques s’haurà de regir d’acord amb el següent
protocol:
1. La part contractista o la part contractant presentaran una proposta de millora o nous
evolutius
2. La part contractista no podrà iniciar les tasques fins que no disposi del vistiplau de la
part contractant.
3. La part contractista, prèvia realització de les tasques, haurà de passar a la part
contractant un report d’hores equivalent a la feina a realitzar.
4. Fins que no es finalitzin les tasques encomanades no es podran facturar.
El contractista haurà de garantir el manteniment de la imatge corporativa que té el Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies a través del programa d’identificació visual (PIV) de la
Generalitat de Catalunya a l’aula virtual del PFAVC. Aquest programa es pot trobar a l’adreça
següent: http://www.gencat.cat/piv/
5.- RECURSOS HUMANS DESTINATS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:
Per a la prestació de les tasques de manteniment objecte de contracte, el contractista haurà
d'aportar els mitjans personals necessaris per cobrir I'horari i els objectius que s'estableixen en
el present plec.
L'esmentat personal dependrà exclusivament del contractista, per la qual cosa tindrà tots els
drets i deures inherents a la seva qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents
en matèria laboral, de Prevenció de Riscos Laborals en el treball, i de conciliació laboralfamiliar, referides al propi personal existent s’atendrà al que disposa la normativa laboral
aplicable.
El personal haurà de gaudir de la titulació especifica per desenvolupar les seves funcions. El
contractista s’encarregarà de la formació de tot el personal i de les activitats de reciclatge. Es
requereix com a mínim un equip format pels següents perfils professionals i dedicacions:
Pel lot 1
x 1 tècnic analista programador (30% de dedicació). Professional encarregat de definir
l’arquitectura interna del web de manera que sigui escalable segons les necessitats del
projecte. Responsable del desenvolupament de la lògica de les aplicacions web.
x 1 tècnic especialista en disseny pàgines web (10% de dedicació). Perfil de formació i
experiència en disseny gràfic especialitzat en l’àmbit digital, concretament en web.
x 1 cap de projecte, enginyer informàtic o llicenciat en Informàtica (10% de dedicació). És
l’interlocutor entre el Departament i l’equip i qui prioritza i vetlla per la qualitat. Aquesta
tasca pot ser exercida per un dels tècnics anteriorment esmentats.
Pel lot 2
x 1 tècnic analista programador (15% de dedicació). Professional encarregat de definir
l’arquitectura interna del web de manera que sigui escalable segons les necessitats del
projecte. Responsable del desenvolupament de la lògica de les aplicacions web.
x 1 tècnic especialista en disseny pàgines web (5% de dedicació). Perfil de formació i
experiència en disseny gràfic especialitzat en l’àmbit digital, concretament en web.
Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona
Tel. 93 483 10 00

11/13

x

1 cap de projecte, enginyer informàtic o llicenciat en Informàtica (5% de dedicació). És
l’interlocutor entre el Departament i l’equip i qui prioritza i vetlla per la qualitat. Aquesta
tasca pot ser exercida per un dels tècnics anteriorment esmentats.

Per ambdós lots, l’empresa contractista ha de garantir a les persones adscrites a l’execució del
contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les condicions laborals que
estableixi el XVII Conveni Col·lectiu Estatal d’empreses de consultoria i estudis de mercat i de
l’opinió pública publicat al BOE número 57 de 6 de març de 2018 que publica la Dirección
General de Empleo, que inclou les empreses de servei d’informàtica o bé el conveni que li sigui
d’aplicació.
6.- IMPORT DE LICITACIÓ.
L’import del contracte és de 43.863,53 € (IVA inclòs): 36.250,85 € sense IVA (21% IVA:
7.612,68 €), d’acord amb la següent distribució per lots:
Lot 1: 27.238,60 € (IVA inclòs): 22.511,24 € sense IVA (21% IVA: 4.727,36 €)
Lot 2: 16.624,93 € (IVA inclòs): 13.739,61 € sense IVA (21% IVA: 2.885,32 €)
7. TERMINI D’EXECUCIÓ
Des de l’1 de gener de 2020 , o des de l’endemà de la data de la signatura del contracte si
aquesta fos posterior al dia 1 de gener del 2020, fins al 31 de desembre de 2020.

8.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
a) Fer un report mensual amb les hores destinades a manteniment, actualització i
millores.
b) Portar a terme l’anàlisi de les necessitats i requeriments per al correcte funcionament
dels servidors i de la pàgina web i aula virtual del PFAVC i ha de proposar la
implementació de millores i canvis.
c) Fer constar la titularitat del servei (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya) a tots els materials escrits i respectar la representació que
té el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com a titular del projecte de
voluntarait.gencat.cat i de l’aula virtual del PFAVC.
d) Assistir a les reunions que es convoquin des de la Direcció General d’Acció Cívica i
Comunitària.
e) Lliurar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una memòria final abans del
31 de desembre de 2020 amb les tasques realitzades i tota la documentació necessària
per a continuar el manteniment del web.
f) En cas de canvi de proveïdor quan finalitzi el contracte vigent, caldrà que el proveïdor
sortint faci el traspàs tècnic al proveïdor entrant, coordinadament amb la DGACC, per
garantir la continuïtat del servei.

9. POTESTATS I OBLIGACIONS DE LA PART CONTRACTANT
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General d’Acció
Cívica i Comunitària, assumirà les següents funcions:
a) Exercir la inspecció del servei objecte del present contracte, controlant i avaluant de
forma permanent la correcta gestió del servei.
b) Determinar els límits conceptuals de voluntariat.gencat.cat i l’aula virtual del PFAVC
reservant-se el dret de poder suprimir, dividir o crear nous espais , per tal de garantir
una qualitat de servei als usuaris.
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c) Desenvolupar la promoció pública de voluntarit.gencat.cat i l’aula virtual del PFAVC
especialment entre les organitzacions sense ànim de lucre, els ciutadans interessats i
els altres agents i sectors interessats.
d) Vetllar pel correcte desenvolupament del projecte en el seu conjunt, en relació a la
qualitat i als valors d’un servei públic

.
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