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INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES DE GIRONA I EL SEU ENTORN
TERRITORIAL, PEL PROCEDIMENT OBERT.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Aquest contracte té per objecte la prestació dels serveis de desenvolupament i
desplegament d’un sistema TIC per a la coordinació del sector de les ICC i la
visualització de l’oferta cultural en el marc del PECT Indústries Culturals i
Creatives de Girona i el seu entorn territorial, d’acord amb les característiques
especificades en el Plec de prescripcions tècniques.
El projecte PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn
territorial està cofinançat en un 50% pels Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu
FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.
Identificació CPV:
CPV 72212517-6 Serveis de desenvolupament de software TI
CPV 72413000-8 Serveis de disseny de llocs web
2. ANTECEDENTS
En data 25 d'abril de 2018 es publica al DOGC núm.7606 la Resolució
GAH/815/2018, de 19 d'abril, de concessió de subvencions als projectes
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre
GAH/ 95/2016, de 26 d'abril), en la qual l'Ajuntament de Girona consta com a
entitat beneficiària del cofinançament FEDER en el marc PO FEDER de
Catalunya 2014-2020.
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beneficiària del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn
territorial

amb

cofinançament

en

un

50%

pel

Fons

Europeu

de

Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del
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D’acord a aquesta resolució definitiva, l’Ajuntament de Girona és entitat

Programa operatiu FEDER de Catalunya a 2014-2020, i en un 25% per la
Diputació de Girona.
L’objectiu estratègic del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu
entorn territorial és afavorir un marc de visualització, cooperació i cohesió que
impulsi el sector de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) perquè esdevingui
un dels eixos vertebradors d'especialització econòmica del territori gironí a
partir del desplegament de programes de creació de públics, promoció de nous
formats i llenguatges narratius basats en les TIC i programes de suport a la
creació i professionalització.
Per assolir aquest objectiu estratègic, l’actuació 2 (Creació d’una eina TIC
transversal de coordinació del sector de les ICC) de l’operació 2 (Oficina de
gestió i foment de les arts) de l’esmentat projecte contempla la creació d’una
eina TIC que serveixi d’instrument per coordinar el sector i fer-lo visible al públic
general potenciant les dinàmiques de treball col·laboratiu en línia.
I en l’actuació 4 (Creació i captació de públics en els àmbits cultural, artístic i
creatiu) de l’operació 2 (Oficina de gestió i foment de les arts) de l’esmentat
projecte es preveu fomentar el consum cultural mitjançant tecnologies
innovadores per augmentar els públics actius i utilitzar els mitjans digitals per a
la creació de públics i de continguts culturals.
D’altra banda, en el Pla de govern 2019-2023 de l’Ajuntament de Girona
s’aposta per potenciar la cultura tecnològica. En el marc del projecte Girona
ciutat tecnològica, es dotarà la ciutat de nous equipaments culturals, i es
posarà a l'abast de la ciutadania les eines tecnològiques necessàries per
aconseguir una millor qualitat en el servei. L’objectiu és fomentar una indústria
amb identitat local i capacitat de concebre productes exclusius, de qualitat i
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de les noves tecnologies i amb un enfocament calidoscòpic on intervinguin gran
part de les activitats que composen les ICC.
Responent a aquestes directrius, l’equip del PECT, amb un assessorament
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innovadors en l’àmbit dels productes turístics culturals i esportius, amb el suport

extern, ha definit un sistema TIC que serveixi tant per la coordinació del sector
de les ICC a través d’una plataforma virtual, anomenada EVA, de coordinació i
interacció de la comunitat cultural i de visualització de l’oferta cultural i dels
recursos per la creació mitjançant un conjunt de webs culturals que difondran
de forma dinàmica els agents i les activitats culturals de Girona i el seu entorn
urbà, augmentant el consum cultural i ampliant els públics existents.
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
3.1. Descripció dels treballs a realitzar
El servei haurà de desenvolupar i desplegar un sistema TIC que serveixi tant
per la coordinació del sector de les ICC a través d’una plataforma virtual,
anomenada EVA, de coordinació i interacció de la comunitat cultural com de
visualització d’un conjunt de webs culturals per difondre els serveis, els
recursos i l’oferta cultural de Girona i el seu entorn territorial.
El servei també ha d’incloure manteniment del sistema TIC durant dos anys.
3.1.1. Desenvolupament i desplegament
Pel desenvolupament i desplegament del sistema TIC, l’empresa s’haurà de
basar en el prototip que es descriu als següents annexos.
El

prototip

s’entén

com

una

simulació

sense

cap

tipus

de

desenvolupament profund a nivell operatiu amb l’objectiu d’ajudar als
desenvolupadors a interpretar el sistema TIC complex.
Annex I.- Descripció funcional de la plataforma virtual EVA.
En aquest annex es descriuen les funcionalitats que s’han desenvolupar per la
plataforma virtual EVA. Es detalla la descripció dels usuaris que s’han de
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amb la resta d’usuaris com amb la pròpia plataforma.
Annex II.- Maquetes gràfiques de la plataforma virtual EVA.
En aquest annex es descriuen visualment algunes de les pantalles i
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relacionar i quins privilegis sobre les funcionalitats disposen per interactuar tant

funcionalitats clau que contindrà la plataforma virtual EVA i complementen la
definició funcional amb l’objectiu de millorar la interpretació descrites a l'annex
I.
Annex III.- Descripció funcional del conjunt de webs públiques i gestor de
continguts.
En aquest annex es descriuen els continguts generals del conjunt de sis webs.
La informació dinàmica que es recupera de la plataforma virtual EVA o els
continguts que requereixen d’un gestor de continguts propis.
També es defineixen les funcionalitats bàsiques que s’han de desenvolupar en
el conjunt de webs culturals. L’objectiu és interpretar l’experiència que pugui
tenir un usuari amb el suport del disseny gràfic que es pugui implementar i que
defineix l’annex V.
Annex IV.- Maquetes gràfiques del conjunt de webs culturals públiques.
En aquest annex es descriuen visualment algunes de les pantalles i
funcionalitats clau que tindran el conjunt de webs culturals i complementen la
definició funcional amb l’objectiu de millorar la interpretació descrites a l'annex
III.
Annex V.- Descripció del servei de disseny gràfic.
En aquest annex es defineix el servei de disseny gràfic del sistema TIC inclou:
-

Disseny gràfic del conjunt de webs culturals públiques

-

Disseny gràfic del gestor de continguts

-

Disseny gràfic de la plataforma virtual EVA
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l’Ajuntament.
L’empresa adjudicatària no començarà a desenvolupar cap fita de
desenvolupament fins que l’equip tècnic del PECT ICC no validi projecte
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L’estil gràfic vindrà marcat pel llibre d’estil aportat pels tècnics del PECT ICC de

de desenvolupament, desplegament i manteniment que l’empresa
proposi.
3.1.2. Formació
El sistema TIC, és un sistema complex. Aquest fet implica que cal dotar als
seus usuaris de coneixement per l’ús de les eines i funcionalitats que els
sistema disposa.
Serà de gran importància poder assegurar el correcte ús del sistema TIC per
part dels col·lectius de professionals tècnics municipals i en general de tota la
comunitat de les ICC.
És per això que el servei ha d’incloure per part de l’empresa adjudicatària un
mínim de 20 hores de formació distribuïdes entre 5 i 10 sessions a les
dependències de l’Ajuntament de Girona.
La formació es podrà organitzar de forma individual o grupal segons es precisi
de més interès. Les dinàmiques de formació grupal s’acordaran conjuntament
amb l’equip tècnic del PECT ICC.
3.1.3. Manteniment
El servei també ha d’incloure el manteniment durant 2 anys que inclou:
-

Manteniment recurrent
Manteniment correctiu

3.1.3.1. Manteniment recurrent
El servei de manteniment recurrent fa referència a l’adequació de les
aplicacions als constants canvis en els sistemes i processos, a les noves
necessitats i a les peticions de millores funcionals.
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desenvolupament del contracte, hauran de complir el següent flux de
tramitació:
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Tots els manteniments atesos per aquest servei, en el transcurs del

L’ajuntament de Girona comunicarà a l’adjudicatari el manteniment
recurrent a realitzar i la data de necessitat.

-

L’adjudicatari realitza un anàlisi tècnic previ d’allò sol·licitat i una
avaluació dels esforços necessaris per atendre-la, detallant un calendari
d’esforços i entregues parcials/finals.

-

L’ajuntament analitzarà la valoració i el pla de manteniment recurrent
presentat:
o En cas d’estar d’acord, donarà aprovació a l’inici dels treballs.
o En cas d’identificar alguna necessitat d’aclariment, s’iterarà amb
l’adjudicatari fins resoldre’l.
o La data d’entrega planificada proposada per l’adjudicatari, haurà
de ser validada per l’Ajuntament.
o En cas de no ser acceptada per l’Ajuntament, tant per valoració,
com per planificació, el proveïdor estarà obligat a presentar una
nova valoració/planificació.

El servei de manteniment recurrent inclou aquests sub-serveis:
-

Desenvolupament d’evolutius motivats per canvis normatius. Per tal de
garantir que els desenvolupaments s’adaptin a la legalitat vigent en cada
moment.

-

Desenvolupament d’evolutius motivats per actualitzacions tecnològiques.
Modificacions motivades per actualitzacions a l’entorn en què el sistema
opera i que es fan per evitar l’obsolescència tecnològica i el
manteniment actualitzat del programari.

-

Avaluació de noves necessitats. Per tal de donar solucions a noves
necessitats o bé per canviar funcionalitat a existents.

-

Tasques d’acompanyament i recepció de nous projectes. Projectes que
considerin adequats com evolució de la plataforma.
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desenvolupament aplicats al manteniment recurrent. Es valorarà la claredat i
que els procediments siguin el més complets possibles.
3.1.3.2. Manteniment correctiu
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El licitador haurà de presentar una proposta de procediments de

El servei de manteniment correctiu fa referència a les tasques que s’executaran
de forma continuada amb la finalitat de garantir la disponibilitat i el correcte
funcionament dels desenvolupaments realitzats i el seu ús per part dels usuaris
i altres rols de la plataforma (admins, públics , agents, etc.).
L’objectiu d’aquests treballs és identificar i eliminar els possibles defectes o
fallides del propi sistema o d’integracions amb sistemes externs, que bloquegen
les aplicacions o els processos.
El servei de manteniment correctiu inclou les activitats de recepció de la
incidència, diagnosi, correcció del codi i/o l’actualització de la configuració
existent, proves necessàries per la posada en productiu de les modificacions i
formació tècnica o funcional, facilitant així la transferència de coneixement
relacionat amb l’activitat del manteniment correctiu.
El licitador haurà de presentar una proposta de diagrama de flux de
manteniment correctiu i els procediments associats. Es valorarà la claredat del
diagrama plantejat i que els procediments siguin el més complets possibles i
aplicables en un entorn com el de l’Ajuntament de Girona.
3.2. Condicions tècniques per la realització del servei
Per indicar l’abast de la producció d’aquest projecte, es defineixen a
continuació els perfils mínims que haurà de preveure l’empresa adjudicatària a
l’hora de realitzar-lo:
EQUIP TÈCNIC
Cap de projecte - S’encarregarà de controlar els terminis de producció de
l’encàrrec i ser l’interlocutor amb el responsable de contracte.
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complexos del projecte.
Desenvolupador júnior - S’encarregarà de desenvolupar els apartats menys
complexos del projecte.
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Desenvolupador sènior - S’encarregarà de desenvolupar els apartats més

Dissenyador - S’encarregarà de la creació de tots els dissenys dels diferents
desenvolupaments web.
Maquetador web – S’encarregarà de la maquetació dels diferents apartats web
seguint les especificacions de l’equip de dissenys.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una proposta d’equip de treball
amb aquests perfils i capacitat tècnica per realitzar el servei, indicant el
responsable del projecte.
L’equip de treball haurà d’estar constituït per un mínim de cinc persones.
El personal de l’equip de treball que proposi l’empresa adjudicatària podrà
ostentar a la vegada més d’un perfil professional dels indicats.
3.3. Requeriments específics
Durant el desenvolupament del sistema TIC caldrà treballar en estreta
col·laboració amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de Girona implicats en el
projecte com poden ser els serveis informàtics, culturals, d’arxiu, etc..
L’empresa adjudicatària nomenarà un interlocutor, que tindrà una relació
constant amb el tècnic responsable del contracte, per tal de rebre les
instruccions i les observacions necessàries per a la millora del servei. El
contractista estarà obligat a posar en coneixement de l’Ajuntament, els telèfons
i correu electrònic del representant tècnic i de l’equip de treball que es destinarà
a l’execució del contracte.
L’equip humà aportat per l’adjudicatari durà a terme totes les tasques en el seu
propi local, excepte les de suport presencial que seran a les instal·lacions que
es determinen des de l’Ajuntament de Girona.
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de l’Ajuntament coincidirà amb l’horari laboral de l’Ajuntament, és a dir, de
dilluns a divendres de 8 h a 15 h, tot tenint en compte el calendari de festes de
Catalunya i el municipi de Girona.
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L’horari de prestació del servei que impliqui l’assistència de tècnics del PECT

A efecte de la bona prestació del servei contractat, l’empresa adjudicatària
haurà d’assistir a les reunions convocades per part de l’equip tècnic del PECT
ICC de l’Ajuntament, a les dependències municipals o a on se li indiqui, en un
termini de com a màxim 48 hores després d’haver estat convocada.
4. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
4.1. Fases i fites de treball
S’estableixen dues fases d’execució del contracte, corresponents a les tasques
de desenvolupament i desplegament (fase A) i de manteniment (fase B). Cada
fase es desglossa en diferents fites, que corresponen a objectius d’execució del
servei, tal com es descriu a continuació:
FASE A: Desenvolupament i desplegament
Fita 1
-

Accés a la plataforma

-

Gestió d’usuaris

Fita 2
-

Taulells de control

-

Perfils d’usuaris

-

Notificacions

Fita 3
-

Gestió d’usuaris vinculats

-

Cercadors

-

Control de continguts

Fita 4
-

Agenda de programadors
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Fita 5
-

Publicació de continguts al conjunt de webs culturals

-

Avaluació d’activitats

-

Valoració d’activitats

Fita 6
-

Gestor de publicacions

-

Xat

Fita 7
-

Web d’aterratge

-

Web de difusió de l’oferta cultural

-

Web de difusió de serveis i recursos per a la creació i producció artística

Fita 8
-

Web de difusió de l’oferta formativa artística

-

Web de difusió de serveis i recursos per a la producció cinematogràfica

-

Web de difusió de continguts culturals en format audiovisual

Fita 9
-

Gestor de preferències/Recomanem

-

Gestor de butlletins

Fita 10
-

Gestor dels carnets culturals

-

Tractament de dades

FASE B: Manteniment
Fita 11
-

Manteniment primer any (2021)

Fita 12
-

Manteniment primer any (2022)

El tècnic responsable del contracte ha d’aprovar el desenvolupament de cada
fita, abans de procedir a l’aprovació de la factura corresponent.
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El termini màxim per a l’execució del servei és el 31 desembre de 2022. Aquest
termini començarà ha comptar des de l’endemà de la data de la formalització
del contracte i no es preveu cap pròrroga.
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4.2. Termini d’execució

4.3. Períodes d’execució
En el període d’execució pel desenvolupament es preveuen les següents fases
de treball i calendari.

SETMANA
FITES
Gestió de projecte
Dissenys
Maquetació dels
diferents apartats
Fita 1 - Fase de
desenvolupaments.
Test fita 1
Correcció errors
detectats fita 1
Fita 2 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 2
Correcció errors
detectats fita 2
Fita 3 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 3
Correcció errors
detectats fita 3
Fita 4 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 4
Correcció errors
detectats fita 4
Fita 5 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 5
Correcció errors
detectats fita 5
Fita 6 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 6
Correcció errors
detectats fita 6
Fita 7 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 7
Correcció errors

Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

E

E

E

E

E

E

E
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detectats fita 7
Fita 8 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 8
Correcció errors
detectats fita 8
Fita 9 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 9
Correcció errors
detectats fita 9
Fita 10 - Fase de
desenvolupaments
Test fita 10
Correcció errors
detectats fita 10

E

E

E

El projecte s’ha d’ajustar al següent cronograma d’execució:
-

8 mesos pel desenvolupament i desplegament del sistema TIC a partir
de l’inici del contracte.

-

2 anys pel manteniment del sistema TIC a partir de la finalització del
desenvolupament i desplegament amb un termini màxim a 31 de
desembre de 2022.

Excepcionalment, l’ordre i els terminis d’execució de les diferents fites que
conformen la fase A es podran replantejar, sempre que existeixi un acord previ
entre l’empresa i el responsable del contracte i que no se superi el termini de 8
mesos establert com a durada màxima per a l’execució de la fase A.
5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SERVEI
5.1. Seguretat, propietat intel·lectual, confidencialitat i protecció dades
L’adjudicatari dels serveis es compromet a complir els requeriments de
seguretat i continuïtat aplicables a l’objecte del contracte especificats a:
-

Nou Reglament Europeu de Privacitat, Reglament 2016/679, que va
entrar en vigor el passat 25 de maig de 2018.

-

En tot el que sigui aplicable el Reglament, es seguiran les directrius de
privacitat que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
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desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21
de desembre.
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protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i el Reglament de

Les normes ISO/IEC/UNE 17799 de millors pràctiques de seguretat de la
informació i UNE71502 de gestió de la seguretat de la informació,
adaptades a l’estructura administrativa, personal i entorn tecnològic de
l’Ajuntament de Girona i aplicades de forma proporcional als riscos reals.

-

Els requeriments de seguretat de webs que publiqui l’IQUA (Agència de
Qualitat d’Internet).

5.1.1. Seguretat dels equips, programes i informació
L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on
es trobin instal·lats els programes, bases de dades i informació de l’Ajuntament
de Girona, així com per la seguretat en els canals de comunicació emprats. Per
tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les mesures de seguretat
necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació, així com danys,
pèrdua o deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són
propietat de Ajuntament de Girona.
5.1.2. Propietat intel·lectual
La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte
pertany a l’Ajuntament de Girona de forma exclusiva.
L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual,
propietat de l’Ajuntament de Girona, necessaris per el desenvolupament del
producte o servei contractat no pressuposa en cap cas la cessió de la mateixa.
Així doncs, l’empresa contractada cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat
dels drets d’explotació dels treballs objecte d’aquest plec, inclosos els drets de
comunicació pública, reproducció, transformació o modificació i qualsevol
d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació sobre
drets de propietat intel·lectual.
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L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret
de tota la informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte
i a subministrar̺la només al personal autoritzat per l’Ajuntament de Girona.
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4894958 83127-3Q5M0-JCGFR EF9CCC92F7E8921063FEE3137640ACF01F59D58C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

Aquest document és una còpia del document original, generat segons el procediment informàtic aprovat per Junta de Govern Local de 13 de desembre de 2013.
El document electrònic original té la referència 4912768 26ZW4-PSNLD-PHMZ2 7E5B045B5D7897CD1209D6ACFF65A72A2B2AA723. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la validesa de la firma digital dels documents
signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

5.1.3. Confidencialitat

Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes
d’Informació i/o Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret inclou els
components tecnològics i mesures de seguretat tècniques implantades en els
mateixos.
L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret
que es puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a
aplicar les mesures necessàries per garantir l’eficàcia dels principis de mínim
privilegi i necessitat de conèixer, per part del personal participant en el
desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a
destruir amb les garanties de seguretat suficients o retornar tota la informació
facilitada per l’Ajuntament de Girona, així com qualsevol altre producte obtingut
com a resultat del present contracte.
5.1.4. Protecció de dades
L’adjudicatari, com a encarregat de tractament i tenint en compte l’adequació
del nivell de seguretat al risc, tindrà les obligacions següents:
-

Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per
a la seva inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En
cap cas podrà utilitzar̺les per a finalitats pròpies.

-

Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions
documentades del responsable.

-

No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti
amb l’autorització expressa del responsable del tractament, o en els
supòsits legalment admissibles.
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Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a
les quals hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després
que finalitzi el contracte.
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4894958 83127-3Q5M0-JCGFR EF9CCC92F7E8921063FEE3137640ACF01F59D58C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
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-

Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals
s’hagin compromès, de forma expressa i per escrit, a respectar la
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de
les quals se les ha d’informar convenientment.

-

Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del
compliment de l’obligació establerta a l’apartat anterior.

-

Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades
personals de les persones autoritzades per a tractar dades de caràcter
personal.

5.2. Configuració de certificats digitals
Configuració Let’s Encrypt. Instal·lació dels certificats ssl que han de permetre
enviar la informació i connectar de forma segura els servidors de la nova
extranet EVA i de les webs públiques amb el navegador dels usuaris que
utilitzen les eines TIC."
5.3. Tractament i migració de les dades
L’adjudicatari és l’encarregat del tractament i, per tant, haurà de subscriure el
preceptiu contracte de privacitat.
L’adjudicatari haurà de tenir previst la incorporació de les dades a la plataforma
en la part inicial de desenvolupament del projecte.
Dades principals a incorporar són les dades del sistema de venda d’entrades
actual, com ara usuaris i informació analítica de les vendes. En el cas dels
usuaris, cal preparar una migració per tal d’utilitzar el compte de correu i les
dades bàsiques personals per crear el compte a la plataforma virtual EVA, en
aquest procés caldrà avisar a l’usuari a través d’email, per tal que confirmi si
està d’acord en la migració a aquesta nova web (informant dels beneficis), i
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portarà a terme fins que la web sigui publicada en un entorn real de producció.
L’ajuntament de Girona es compromet a passar el format csv o equivalent de la
font de dades del sistema de venda d’entrades o en el seu defecte permetre de
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segurament perquè configuri una nova contrasenya. Aquest procés real, no es

les dades d’accés a la sistema de venda d’entrades perquè l’adjudicatari
extregui el format de suport a la migració.
5.4. Allotjament i posada en servei
L’adjudicatari serà l’encarregat de gestionar l’allotjament, el manteniment i la
posada en marxa dels aplicatius, i ho haurà de fer en els servidors que
l’Ajuntament de Girona els hi proporcioni.
L’Ajuntament de Girona es compromet a posar les màquines necessàries per el
desenvolupament dels aplicatius web que l’adjudicatari cregui convenient i
òptim. De la mateixa manera es compromet a donar-li accés al adjudicatari a
través de protocol SSH i de les eines que cregui oportunes per accedir-hi de
forma segura.
A partir d’aquí l’adjudicatari tindrà el control sobre els servidors, i únicament
els tècnics de l’Ajuntament de Girona es comprometen a un manteniment bàsic
com per exemple, en cas de caiguda, que duguin a terme un reinici manual de
les màquines o per problemes que derivin de la xarxa interna de l’Ajuntament.
5.5. Mesures de qualitat en l’execució dels contracte
L’empresa contractada haurà de presentar el pla de qualitat en la fase de
presentació de les propostes.
Aquest pla haurà de contemplar aspectes com:
-

Automatització de les proves unitàries i funcionals.

-

Proves de rendiment.

-

Mesures adoptades pel control de qualitat del codi, usabilitat i
accessibilitat.
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Procediments que assegurin una documentació actualitzada.

-

Mètriques i indicadors d’incidències.

-

Gestió de riscos i controls que possibiliti una reducció o eliminació dels
possibles impactes en el servei.
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L’Ajuntament de Girona requerirà periòdicament ser informat sobre l’execució
del pla de qualitat.
5.6. Arquitectura i entorns de desenvolupament
5.6.1. Entorn laravel
Laravel és un framweork de desenvolupament d’aplicacions web escrita en el
llenguatge de desenvolupament PHP. Està dissenyat per fer més senzill el
desenvolupament d’aplicacions a través de llibreres robustes i testejades.
La nova plataforma s’haurà d’implementar utilitzant la darrera versió d’aquest
Framework. Concretament la versió 5.8.
Les màquines dedicades a donar aquest servei requereixen mínimament els
següents components:
-

Git 2.15 +

-

MySQL 8.0 +

-

PHP 7.2 +

L’empresa adjudicatària podrà escollir les llibreries de Javascript que cregui
convenients per realitzar la implementació de la part pública de la plataforma
virtual EVA i de conjunt de webs públiques.
5.6.2. Control de versions de codi (GIT)
Pel correcte desenvolupament dels aplicatius, cada un dels projectes es pujarà
a un nou repositori GIT. Cada un d’aquests repositoris seran propietat de
l’Ajuntament de Girona, per tant, aquest és qui ha de proporcionar els
repositoris (per exemple des d’un compte de GitHub) a l’adjudicatari, i assignar
els permisos als usuaris desenvolupadors en cada un dels projectes.
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L’adjudicatari haurà de gestionar 3 entorns per a l’execució d’aplicacions:
desenvolupament, pre̺producció i producció.
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5.6.3. Entorns de desenvolupament

Entorn local: el desenvolupament es farà a cadascuna de les màquines
del desenvolupador. Aquest entorn permet fer proves i integracions
necessàries del producte.

-

Entorn de pre-producció: Una vegada depurats els errors d’integració,
les aplicacions s’instal·laran en aquest entorn. Serà un entorn idèntic a
l’entorn de producció i permet comprovar que els aplicacions funcionaran
correctament quan s’instal·lin a producció.

-

Entorn de producció: Aquest és l’entorn definitiu en què treballa l’usuari i
on s’han de deixar instal·lades les aplicacions desenvolupades (conjunt
de web públiques i plataforma virtual EVA).

5.7. SEO
La Plataforma haurà d’estar preparada per una correcta indexació per part dels
principals cercadors dels països destinataris (per idioma) i optimitzada pel
posicionament orgànic (SEO);
-

Estructuració correcta dels títols (titles),

-

URL’s amigables,

-

Metatags bàsics,

-

Capçaleres (H1,H2),

-

Imatges (alt, title),

-

etc.

5.8. Integracions
5.8.1. Integració al gestor d’analítica
El sistema TIC haurà de tenir un gestor d’analítiques integrat. Proposem l’eina
de Matomo. L’empresa contractada integrarà i optimitzarà el gestor analític a al
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comportament dels usuaris i consum dels continguts.
5.8.2. Integració al servei d’enviament de correu electrònic smtp
L’empresa contractada haurà de dur a terme la integració amb la plataforma
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sistema TIC i configurarà diferents paràmetres bàsics per poder analitzar el

SMTP de l’Ajuntament de Girona, per tal de poder garantir que totes les
funcionalitats que requereixen enviament d’emails es poden realitzar.
5.8.3. Integració al servei de mapes
L’empresa contractada haurà de dur a terme la integració amb la plataforma de
mapes OpenStreeMap, per tal de poder garantir que totes les funcionalitats que
requereixen mapes funcionin correctament.
5.9. Sistemes de backup
L’adjudicatari del projecte haurà de realitzar les següents tasques:
-

Configuració i creació de Backups

-

Verificació de recuperació dels Backups desats.

L’Ajuntament de Girona posarà a disposició de l’empresa contractada un
servidor per tal que es pugui configurar adequadament el sistema de backup
amb les següents característiques
-

Màquina exclusivament destinada al backup.

Espai flexible d’almenys 2 Tb.
Cal vetllar per un bon funcionament del sistema de backup, i dur a terme
revisions periòdiques de la configuració i de l’execució per tal d’assegurar que
tota la informació s’està guardant correctament, que la informació és completa,
i que la informació és suficient per a restaurar adequadament la plataforma.
Es requereix una política de còpies basada en retenir un backup diari de
l’última setmana, un backup setmanal de l’últim mes i un backup mensual de
l’últim any.
Tots els backups han d’incloure:
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La configuració del servidor web, arxius multimèdia generats pels
usuaris i la base de dades.
La comprovació del sistema de backups s’entén que s’haurà de realitzar en la
fase de publicació del site i periòdicament mentre el projecte estigui en fase de
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manteniments.
5.10. Període de garantia
Durant el període de garantia l’adjudicatari es compromet a resoldre totes les
incidències o defectes detectats en els desenvolupaments lliurats que li siguin
imputables a ell per acció o per omissió, sense cap tipus de cost per
l’Ajuntament de Girona.
El període de garantia s’haurà d’executar en els termes estipulats en el present
punt, tot i que l’adjudicatari no continuï amb la prestació del servei.
Les tasques relacionades amb el desenvolupament d’evolutius identificats
tindran una garantia de 18 mesos a comptar des de la seva posada en
producció a disposició dels usuaris.
Les accions de manteniment correctiu que es sol·licitin també estaran subjectes
en garantia.
Les tasques relacionades amb el desenvolupament de manteniments tindran
una garantia de 18 mesos a comptar des de la seva posada en producció a
disposició dels usuaris.
5.11. Lliurament del projecte
A la finalització del desenvolupament i desplegament (FASE A) del sistema TIC
es lliurarà a l’Ajuntament de Girona totes les eines digitals que es designin
perquè el sistema TIC sigui operatiu i la documentació següent:
-

Documentació tècnica necessària per poder recuperar els sistemes o
engegar/reiniciar els sistemes i processos necessaris per al seu correcte
funcionament.

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el
marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8454765

Annex Resolució: JGL 31/01/20 - AN - PPTP

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 31/01/2020 11:29

Codi de verificació CSV: 26ZW4-PSNLD-PHMZ2
Data d'emissió: 3 de febrero de 2020 a les 11:58:00
Pàgina 21 de 21

SIGNAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8424959

Altres: PPTP

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 83127-3Q5M0-JCGFR
Data d'emissió: 23 de enero de 2020 a les 13:26:48
Pàgina 21 de 21

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Directora de l'oficina de gestió i foment de les arts de AJUNTAMENT DE GIRONA en nom de
Tècnic de Promoció Econòmica.Signat 16/01/2020 08:29

APROVAT

21
Tota la documentació funcional que facin una descripció concreta
Fluxogrames.
-

Explicació dels processos externs necessaris als projectes que hi puguin
haver, com ara processos configurats al CRON de cada servidor.
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-

El diagrama del model de dades complert, de totes les taules de base de
dades utilitzades, per tal de tenir un mapa de les entitats relacionals del
sistema TIC.

-

Manuals funcionals per blocs dels aplicatius webs.

-

Els repositoris GIT actualitzats a la versió definitiva del codi publicat a
producció i amb comentaris al llarg del codi font per fer comprensible les
funcionalitats aplicades, per tal que per posteriors desenvolupaments,
sigui quin sigui l’empresa que ho evolucioni, tingui un mínim d’informació
que li faciliti els nous desenvolupaments o manteniments.

-

El llibre d’estil del disseny gràfic
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