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Nou portal web municipal

L’objecte d’aquest projecte és la contractació dels serveis de
desenvolupament i integració d’una plataforma de gestió web per a
l’Ajuntament de Ripollet.
Es pretén que la nova plataforma web pugui generar un portal municipal
amb totes les funcionalitats i continguts de tots els portals existents1 i
que aquest es pugui gestionar des d’un CMS transversal a on cada gestor
tingui accés als recursos assignats.
La integració de la nova plataforma vindrà acompanyada d’un nou disseny
global, més actual i en consonància amb la imatge corporativa municipal.
La nova plataforma es requereix que sigui un projecte claus-en-mà onpremise i ha de ser compatible amb els sistemes d’informació existents i
en producció o bé l’haurà d’acompanyar tots els recursos necessaris per a
la seva integració. Entenent com a sistemes els recursos
maquinari/programari necessaris.

Especificacions generals i objectius
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•

•
•
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•

1

Vista amb disseny pla, dinàmic i personalitzable amb un menú
inicial de 2 nivells, caixa de cercador semàntic, espai de continguts
promocionats, xarxes socials, dades meteorològiques i mapa web.
El CMS ha de permetre una maquetació flexible de la pàgina inicial.
Creació de nous continguts estructurats, definir els atributs
específics i personalitzar la seva maquetació.
Per a cada contingut, la gestió ha de permetre l’enllaç o inclusió de
fitxers adjunts i informació multimèdia.
El portal ha de tenir una vista alternativa per el portal dels mitjans
de comunicacions municipals (Ràdio, Web, Revista/es municipal/s)

Veure Annex I
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L’empresa adjudicatària haurà de defensar el CMS seleccionat en funció
del compliment dels punts anteriors.
També s’haurà de fer entrega de 3 prototipus de disseny en els que es
puguin consultar la pàgina inicial completa, un llistat de
continguts/resultats de recerca, un detall de contingut específic avançat
(agenda o activitat per exemple).
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•

per presentar, en un estil periodístic, els continguts amb
etiquetatge específic, exemple: noticia o agenda.
També s’ha de poder generar altres vistes parametritzables en
funció de criteris específics aplicats als continguts.
Totes les vistes del/s portal/s han de ser accessibles i amb una
maquetació responsive, maximitzant l’experiència d’usuari i
garantint l’accessibilitat mobile.
S’ha de permetre una gestió transversal de continguts habilitant
una separació lògica de gestors de la informació segons la seva
naturalesa, exemple: publicacions oficials, culturals, esports,
ocupació, joves, ... i d’altres tipologies/etiquetes.
Ha de complir el marc legal en quant a RGPD, ENS, Lleis
d’administració electrònica, accessibilitat i d’altres normes que
siguin d’aplicació.
La recerca de continguts ha d’aplicar semàntica en les dades
indexades, etiquetes, emplaçaments, calendaris, metadades i ha de
proposar de forma predictiva els criteris de recerca en funció de la
correspondència de les paraules introduïdes i les recerques d’altres
usuaris.
La recerca s’ha d’executar i proposar resultats en tot el domini de
dades del sistema, tant a les bases de dades com al gestor
documental.
Els continguts han de disposar de permalinks, la seva maquetació ha
de permetre afavorir les tècniques d’indexació SEO i la sindicació
amb els sistemes de les xarxes socials.
Possibilitat de redacció de continguts multi idioma.
El CMS ha de garantir una continuïtat en les seves actualitzacions
així com la possibilitat d’estendre les seves funcionalitats.
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Mòduls i continguts

Gestor de continguts.
Mòdul de gestió de continguts accessible via web. Des d'un panell de
control (interfície) ens permetrà modificar les bases de dades on es
controlin els continguts del portal, així podem afegir i editar contingut de
forma més senzilla, sense haver d'utilitzar la programació. Ens permetrà
treballar el disseny i el contingut de forma independent. Ha de permetre
personalitzar el disseny del portal. Serà una plataforma única de gestió
per a la totalitat dels continguts. Ha de permetre la creació i maquetació
de nous continguts estructurats, definir els seus atributs específics i la
seva plantilla d’explotació.

Continguts i funcions específiques:
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- Recursos/Espais: relacionats amb la gestió/ocupació de recursos
físics per tant s’espera com a funcionalitats: la consulta de l’agenda
del recurs, cita prèvia, l’aforament, el preu, la ubicació i altres
funcionalitats avançades relacionades amb la gestió de
recursos/espais.
- Agenda (Activitats/Cursos): gestió d’activitats i cursos amb control
d’agenda. Les funcionalitats d’aquest tipus de continguts han
d’incloure la publicació d’aquests en format agenda/calendari,
formularis de registre/inscripció, enllaç amb passarel·la de
pagament,
control
d’inscripcions/aforo,
emplaçament
en
recurs/espai i altres funcionalitats avançades en relació.
- Noticies/Premsa: gestió de noticies i notes de premsa.
Parametrització de el disseny i funcionalitats indicat per el
departament de comunicació.
- Formulari i accions: Mòdul que permetrà el disseny, publicació i
manteniment de formularis (també enquestes i votacions populars)
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de recollida de dades com de les accions en relació a l’enviament
d’aquestes: enviament de correus, anotació en bases de dades,
explotació dels registres, dates de publicació i registre i altres
funcionalitats avançades.
- Passarel·la de pagament: mòdul permetrà autoritzar pagaments
en relació amb els continguts etiquetats com activitats, cursos,
reserves d’espai, etc. Ha d’incloure funcionalitats de gestió de
pagaments, relació directa de l’interessat, el pagament, el contingut
assignat i impactar en el sistema de reserves/aforament.
- Mapes/Cartografia: la nova plataforma ha d’integrar un sistema de
cartografia gratuïta tipus Google Maps. Aquesta integració ha de
permetre la recerca de continguts, adreces del municipi i la
possibilitat de generar capes de punts d’interès en base a criteris
específics. Exemples: “Entitats educatives”, “Oficines municipals”.

- Seu electrònica: en l’execució del projecte s’ha d’incloure la
coordinació de pautes i la producció d’elements de disseny, així com
la seva implementació amb l’objecte de que entre la seu electrònica
-actualment en desenvolupament amb l’empresa ABSIS/AYTOS- i
el portal municipal hi hagi una correspondència homogènia en
quant a imatge i estructura.
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- Gestor documental: ha d’integrar un sistema gestor documental
capaç d’emmagatzemar qualsevol tipus d’arxiu o informació i les
seves metadades. Ha d’afavorir la indexació de les dades i la
reutilització dels recursos.
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Consultes preliminars

- Requeriments tècnics de la implementació: Quins elements de
maquinari i programari són necessaris o compatibles amb la
plataforma proposada?
- Gestor de continguts / CMS: Defensa del gestor seleccionat per el
desenvolupament de la plataforma i l’acompliment dels
requeriments definits en el redactat previ d’especificacions generals
i objectius.
- Creació/maquetació de nous continguts: Justificar la possibilitat
de crear i maquetar nous tipus de continguts diferenciats
semànticament dels existents.
- Creació/maquetació de noves vistes/portals: justificar la
possibilitat de crear i maquetar noves vistes o portals per
l’explotació de diferents continguts agrupats per etiquetes
semàntiques o destí de publicació.
- Gestió de recursos/espais: quines eines o funcions ofereix la
plataforma en quant a la gestió d’aquests continguts?

- Gestió noticies/premsa: quines eines o funcions ofereix la
plataforma en quant a la gestió d’aquests continguts?
- Gestió de formularis i accions: quines eines o funcions ofereix la
plataforma en quant a la gestió d’aquests continguts?
- Passarel·la de pagament: quina proposta inclou la plataforma per
tal d’implementar un sistema de cobrament integrada a
determinats continguts? Quines son les seves funcions?
- Mapes/Cartografia: quina plataforma es proposa d’integrar i quin
seria el seu nivell d’integració? Incloure exemples de les
funcionalitats.
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- Gestió d’agenda (activitats/cursos): quines eines o funcions
ofereix la plataforma en quant a la gestió d’aquests continguts?
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- Gestor documental: quin sistema de gestió documental
s’integrarà? Es propi del CMS o extern? Quines són les seves
funcionalitats?
- Seu electrònica: quin és el nivell d’implicació en quant a la
col·laboració amb tercers per a produir i integrar els elements de
disseny?
- Calendari d’execució del projecte: defensa de l’execució temporal
del projecte, fases d’aquest i els recursos i actors necessaris.
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- Pressupost: estudi econòmic de la solució.
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Annex I: Portals webs municipals

ripollet.cat
info.ripollet.cat
pmc.ripollet.cat
pmo.ripollet.cat
www.pame-ripollet.org
biblioteca.ripollet.cat
centrecultural.ripollet.cat
cipmolidenrata.ripollet.cat
festamajor.ripollet.cat
messalut.ripollet.cat
participa.ripollet.cat
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