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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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CONTRACTE NÚM. 38/2021
TÍTOL: Serveis de desenvolupament de la FoodE APP per a telèfons mòbils i tauletes en el
marc del projecte finançat per la Unió Europea “FoodE” mercès a l’acord de subvenció n.
862663

1. INTRODUCCIÓ I NECESSITATS A SATISFER
La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
(ICTA-UAB), forma part del consorci del projecte europeu FoodE, Sistemes alimentaris a les
ciutats europees, que inclou 23 socis de 8 països europeus (França, Alemanya, Itàlia, Països
Baixos, Noruega, Romania, Eslovènia i Espanya). L’objectiu principal de FoodE és accelerar el
creixement dels Sistemes Alimentaris de la Regió/Ciutat (CRFS, de les seves sigles en anglès).
CRFS es defineix com el conjunt de “tots els actors, processos i relacions que participen en la
producció, elaboració, distribució i consum d’aliments en una determinada regió urbana”, que al
seu torn es pot identificar en gran mesura com “a centre urbà més gran o conglomeració de nuclis
urbans més petits i l’interior interurbà i interurbà periurbà i rural en reunir iniciatives locals de tot
Europa’. El projecte FoodE ha rebut fons del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de
la Unió Europea mercès a l’acord de subvenció n. 862663.

2. DEFINICIÓ DEL SERVEI
El servei que es contracta és el desenvolupament, l’elaboració i implementació d’una eina online,
APP per a telèfons mòbils (Android i IOs) i back office/s web (motor de càlcul), que faciliti que els
usuaris puguin avaluar i fer el seguiment de Sistemes Alimentaris de la Regió/Ciutat de diferents
països d’Europa (CRFS, de les seves sigles en anglès) i permeti el càlcul d’indicadors de
sostenibilitat en termes ambientals, econòmics i socials dels CRFS i altres pilots, així com el
feedback de qui en faci ús, a partir del prototip previ realitzat per la UAB per sistema Android.
El servei ha d’incloure les tasques : T3.2; T3.2.2; T3.2.3; i les parts relacionades amb l’APP de
les tasques T4.1; T5.3; T5.4. que es troben descrites a l’Annex. Ha d’incorporar el prototip del
projecte (disponible el 31 de juliol del 2021) en Android, i desenvolupar-lo per Android i IOs.
3. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONALITATS
Les característiques i/o funcionalitats de l’eina que es consideren imprescindibles són les que es
descriuen a continuació a partir de la descripció en la proposta i les tasques realitzades pel
projecte.
1.

Backoffice/s en format web compatible amb els navegadors d’escriptori Internet Explorer
(v.11), Firefox (v.57 o superior) i Chrome (v.46 o superior).

2.

Una APP de nova programació i personalitzada amb les funcionalitats i imatge
corporativa del projecte FOODE.

3.

La web que actuarà de backoffice i es connectarà amb l’APP pot ser parcialment o
totalment de nova creació per a ús exclusiu del FoodE o adaptat a les necessitats de la

FoodE a partir de programaris existents a través de la cessió/atorgament gratuït i
il·limitada de la llicència d’ús del programari preexistent durant l’execució del projecte
FoodE. En aquest cas l’adjudicatari haurà de mantenir còpia del programari utilitzat com
a base de l’adaptació durant el període de garantia. Posteriorment l’adjudicatari ha
d’oferir el cost de llicència sense modificacions del preu de mercat, sense superar els
1000 € per any, durant els primers 5 anys.
4.

L’adjudicatari haurà de lliurar a la UAB el codi font i el codi objecte del programari nou
(WEB i APP) derivat, així com la documentació completa d'instal·lació pel posterior
manteniment. El programari adaptat, si fos el cas, respectarà l’autoria i propietat
intel·lectual.

5.

L’alta en el sistema ha de basar-se en el compte de correu com a identificador d’usuari,
i ha de permetre verificar mitjançant una validació per e-mail o anàleg.

6.

Ha de ser un programari intuïtiu, fàcil i àgil d’utilitzar tant APP com web/s que realitzaran
la funció de backoffice.

7.

A més de la gestió d’altes i baixes per part dels usuaris relacionada amb els punts
anteriors, ha d’oferir possibilitat de gestió exclusiu per a la UAB com a administrador
sense necessitat d’intervenció de l’adjudicatari a través d’un/s backoffice.

8.

Ha de permetre l’exportació de totes les dades d’avaluació de sostenibilitat dels CRFS i
pilots, tant dades primàries com indicadors de sostenibilitat, que reculli i calculi el
backoffice/s web en format CSV o Excel per a la posterior anàlisi per part de la UAB.

9.

El disseny de la interfície de comunicació amb l’usuari i de la gestió per part de
l’administrador ha d’incorporar els criteris de la imatge corporativa del FoodE.

10.

Ha d’oferir un sistema de valoració dels usuaris per valorar els CRFS segons diferents
categories de criteris a proposar pel licitador.

11.

Tot el programari i les interfícies derivades han de permetre treballar en els idiomes que
el projecte defineixi. En les interfícies s’ha de poder triar l’idioma de comunicació i/o
incorporar eines per la seva traducció per part de l’usuari administrador.

12.

El programari ha de garantir tota la normativa derivada del nou Reglament General de
Protecció de Dades – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 –, l'Esquema
Nacional de Seguretat – ENS – i qualsevol altre norma, reglament o llei que sigui
d’aplicació en la seguretat de les dades personals.

13.

El programari ha d’assegurar tots els aspectes relacionats amb la seguretat informàtica i
estarà subjecte a verificació d'absència de vulnerabilitats.

14.

El programari ha d’incorporar funcionalitats que facin atractiva i útil l’aplicació, les quals
seran objecte de valoració.

15.

El programari ha d’incorporar funcionalitats definides a continuació per part de FoodE,
les quals seran objecte de valoració.

L’adjudicatari aportarà un mètode de contacte i atenció en cas d’incidències amb el programari
durant el període de garantia, així com el nivell de servei associat especificant temps de solució
i temps de resposta.

4. ASPECTES TECNOLOGICS

Servei de realització que inclou el desenvolupament, implementació, posada a punt i
funcionament de l’APP del projecte FoodE, a partir d’un prototip en Android disponible el 31 de
juliol de 2021. El servei ha de ser compatible amb les següents tecnologies: Angular com a
frontend, PHP7 (mitjançant Laravel o Slim framework) com a backend i MySQL com a SGBD. El
servei ha d’incloure la seva part gràfica (segons quedi fixada en el prototip) que incorpori la imatge
corporativa del projecte segons les activitats T3.2 i, les subtasques i tasques relacionades del
projecte FoodE (descrites a l’Annex). Aquest desenvolupament inclou com a mínim: configuració
de serveis, llicències necessàries d’iOS i Android, disseny de maqueta i disseny gràfic,
desenvolupament de l’APP fent servir Ionic, Cordova, Angular technology; implementació de la
backoffice web; desenvolupament d’una landing page per la presentació de la informació
relacionada amb l’APP i la backoffice web fent servir HTML5, CSS3 i Bootstrap coma una pàgina
estàtica; testeig i implementació; splash screens development; manteniment; monitoreig de
resultats i comportament. Per tant, hi haurà com a mínim 4 parts bàsiques, cadascuna amb les
seves funcionalitats: el backoffice web o panell d’administració pels diferents perfils que inclourà
el motor de càlcul; la landing page per presentació i informació bàsica; la FoodE APP database;
i l’APP pròpiament dita preparada per IOS i Android i multilingüe. El motor de càlcul que ha de
ser configurable pot estar incorporat en la mateixa backoffice o adaptat a partir d’un programari
existent actuant en paral·lel com a segon backoffice. El motor haurà d’estar desenvolupat amb
els llenguatges Python, Javascript, HTML i CSS, amb sistema de gestió de base de dades
MySQL i utilitzant les tecnologies i llibreries Web2Py, JQuery, Bootstrap, NVD3 i Handsontable.
El backoffice web (i del motor de càlcul si fos el cas) i la FoodE APP mòbil alimenten i s’alimenten
de la FoodE APP data base.
Hi ha 3 funcionalitats bàsiques de l’APP mòbil multilingüe: a) Map CRFS initiatives; b) provide
feedback; c) reward consumers.

El servei ha d’incloure les tasques descrites en el projecte. Les referències temporals, quan
s’expressen com Mx (on x número entre l’1 i el 48) es refereixen al número de mes, prenent com
M1 la data de primer de febrer de 2020. Aquestes tasques es mencionen a continuació i es troben
descrites a l’Annex: T3.2; T3.2.2; T3.2.3; T4.1; T5.3; T5.4.

CRFS hero– FOODE ECOLABEL

The survey tool for users includes a
review function of the provided value
proposition of CRFSs

business data into the
protected online survey tool
T.2.4 (KPIS + Business model)

Funcionalitats:

1.

2.

3.
4.

5.

RQ1: Map CRFS initiatives:
La informació identificativa s’introduirà a la backoffice web, però s’utilitzarà principalment per
classificar i “mapejar” les iniciatives i mostrar la seva informació als usuaris de la FoodE
APP;
La categoria dels CRFS s’introduirà a la backoffice web i es farà server tant per determinar
quins altres camp d’informació són aplicables a aquell CRFS com per classificava els CRFS
al mapa de la FoodE APP;
Els camps de l’enquesta de sostenibilitats seran requeriment per a registrar un CRFS a
través de la backoffice web;
Els indicadors de sostenibilitat, basats en els KPIs identificats prèviament, així com els
indicadors de models de negoci seran calculats utilitzant els camps de l’enquesta de
sostenibilitat i les dades de model de negoci. Els indicadors seran mostrats a l’APP i seran
utilitzats per obtenir un valor únic de sostenibilitat, que servirà per comprar els diferent CRFS
registrats. A partir de les dades crues introduïdes a la backoffice web, hi haurà una sèrie de
mètodes càlcul per cada KPI que seran calculats mitjançant el motor de càlcul integrat a la
backoffice web (o funcionant en paral·lel).
Motor de càlcul que pugui ser administrat per un administrador

RQ2: Provide feedback:
1.
CRFS: el feedback dels usuaris es recollirà i mostrarà a la FoodE APP
2.
Usuaris o consumidors dels CRFS: la informació dels usuaris es recollirà i es gestionarà a
través de la FoodE APP.

3.

RQ3: Reward consumers:
CRFS: Food miles QR. “The food miles QR” lligat a un CRFS específic serà generat i
gestionat des de la backoffice web.

4.

5.
6.

Usuaris o consumidors dels CRFS : la Informació de “Food miles” es gestionarà i es
mostrarà a través de la FoodE APP.
RQ4: backoffice:
Permetrà importar i exportar dades fàcilment a través de plantilles.
Oferirà dades estadístiques bàsiques i comparatives entre CRFS.

Seguiment:
1.
Participació en les reunions del consorci quan així sigui requerit, segons consta en el
plec administratiu. El servei ofertat també haurà d’incloure la participació en les reunions
amb l’equip de treball de la UAB, segons consta en el plec administratiu

Els lliurables són:
1.
Per cada entrega: memòria descriptiva de tots els treballs realitzats amb la metodologia
utilitzada i els contingut desenvolupats.
2.
Presentació en format PPT dels serveis realitzats a cada entrega.
3.
L’APP i totes les plataformes prèviament descrites de nova creació.
4.
la llicència del motor de càlcul d’ús durant l’execució del projecte FoodE sense limitació
d’usuari. Posteriorment l’adjudicatari ha d’ oferir el cost de llicència sense modificacions
del preu de mercat, i sense superar els 1000 € per any durant els primers 5 anys.
5.
Manuals de funcionament per usuaris i manual d’edició per administradors.
6.
Formació a personal de la UAB per al correcte manteniment i gestió de l’APP i de la/les
web/s que actuen com a backoffice/s i motor de càlcul.
Tots els documents i resultats dels treballs realitzats seran propietat de l’ICTA-UAB, respectant
la propietat intel·lectual i autoria de web i aplicacions aportades per l’adjudicatari i tenint en
compte els termes del General Agreement del FoodE.
L’ICTA-UAB i el FoodE podrà facilitar a l’empresa adjudicatària la informació de la que disposi
relacionada amb els treballs a realitzar. Tota la informació que es proporcioni és propietat de la
font que la proporciona i no podrà ser utilitzada en futurs treballs ja sigui com a referència o com
a base dels mateixos, a no ser que és compti amb autorització expressa i per escrit per part de
l’ICTA-UAB.

5. PROPIETAT DEL PROGRAMARI
En virtut del present contracte, el titular del programari de nova creació resultat del present
contracte (ja sigui una obra única o una obra derivada) serà la UAB, qui haurà de respectar, en
tot cas, els drets morals pertanyent a l’autor.

Bellaterra, juny de 2021

