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ORGANISME: DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COMERÇ, RESTAURACIÓ I CONSUM

1. ANTECEDENTS I CONTEXT
El comerç constitueix una de les principals activitats econòmiques de Barcelona, generadora
d’ocupació, que contribueix a crear barris vius i a fomentar la cohesió social de la ciutat.

Barcelona ofereix un ventall comercial basat en la combinació del comerç de proximitat,
tradicional d’origen familiar, grans marques internacionals i comerç innovador. Aquest comerç
distribuït per la ciutat ajuda a crear un model de ciutat única, ciutat mediterrània, ciutat de
comerç.

El comerç de Barcelona és un dels sectors estratègics de la ciutat, tant pel seu pes econòmic
i generador d’ocupació, com pel seu paper integrador i cohesionador, que vertebra i dinamitza
els barris i enriqueix la vida quotidiana. Es tracta d’un comerç de proximitat, singular, de
qualitat i culturalment divers, que dota d’identitat a Barcelona, alhora que actua com a reclam
turístic i és un testimoni de la història i el paisatge urbà de la ciutat.
La restauració també ocupa un lloc destacat a la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un sector
potent, de qualitat, sostenible i compromès amb l’entorn, que inclou 9.300 bars i restaurants i
5.500 llicències de terrasses ordinàries. Es un sector que promou el producte ecològic i de
proximitat; contribueix a crear uns barris més dinàmics, segurs i atractius, i és l’aparador
d’una part important de la nostra cultura davant els visitants.
La sostenibilitat també és un valor a promoure en aquest sector. Barcelona vol convertir els
seus restaurants en referent de la sostenibilitat ambiental. L’objectiu és ser un referent de la
gestió sostenible en l’àmbit de la restauració, tant des del punt de vista ecològic com
econòmic o social, i que aquest tipus de restauració esdevingui eix estratègic de reactivació
social, cultural i econòmica a la ciutat, especialment en el marc de Barcelona com a capital
Mundial de l’Ambientació Sostenible 2021.
L’actual situació de pandèmia de la COVID-19 i les seves devastadores conseqüències que
està pantint el comerç de proximitat i la restauració, fa més necessari dotar-nos d’eines
perquè el comerç de proximitat s’adapti a les noves necessitats i mantingui la seva vitalitat als
carrers de la ciutat.
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Els reptes que hi ha són nombrosos i variats. Per esmentar-ne alguns: afavorir la
competitivitat del comerç; consolidar la participació del sector; avançar en la seva
digitalització; potenciar encara més la compra local i de proximitat per generar riquesa i reduir
la mobilitat i la contaminació; innovar en la col·laboració publicoprivada per aconseguir uns
territoris socialment responsables; protegir el nostre comerç emblemàtic; apostar per models
d’èxit en les associacions comercials i reforçar-ne la professionalització, i en general
continuar elevant la ja notable qualitat del nostre comerç, per adaptar-lo més a les necessitats
de tot tipus de consumidor i perquè segueixi contribuint a fer de Barcelona una ciutat més
sostenible i amigable.

En aquest context, se segueix les línies de l’Eix 2 del PAM, Barcelona amb empenta per a
una economia plural i pròxima i Eix 3, progrés econòmic i en referència a la Nova Agenda
Econòmica per a Barcelona (Bcn Green Deal), s’emmarca dins de la clau d’Equitat, en la
prioritat número 9: Petita economia per fer gran la ciutat.

Altrament, el model econòmic es materialitza a través de les relacions de consum, definides
en el Codi de Consum de Catalunya, com els processos d’informació, l’oferta, la promoció, la
publicitat, la comercialització, la utilització, la venda, i el subministrament de béns i serveis, i
també les obligacions que se’n derivin.
En l’àmbit de la política econòmica impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, els serveis
públics de consum són també una part activa d’una economia al servei de les persones i el
sector d’empresa.
El salt tecnològic i la innovació digital que estan revolucionant l’economia i per tant, també els
models de consum, ha de ser compatible amb una ciutat que potenciï i faciliti unes relacions
de consum segures, sostenibles, locals i de proximitat, respectuosa amb els drets de les
persones consumidores i que siguin un valor de confiança i fidelitat envers l’àmbit i l’activitat
de l’empresa.
Les polítiques municipals de consum es justifiquen doncs, per la seva capacitat d’informar i
assessorar per fomentar un consum equilibrat i racional, que es garanteixin els drets en
consum i en el seu cas, atendre els conflictes en les relacions de consum mitjançant la
mediació i l’arbitratge.
Per impulsar aquestes polítiques publiques, s’estableixen els Serveis Públics de Consum que
en el cas de Barcelona són l’OMIC (Oficina Municipal d’informació a les persones
Consumidores).
Els serveis municipals públics en consum, doncs, tenen un paper clau per assolir aquest
objectiu mitjançant la informació, la comunicació i l’educació en l’àmbit del consum.
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L’OMIC, com a oficina d’atenció directe d’informació a la ciutadania de Barcelona, amb una
atenció diversificada i de proximitat, presencial, telefònica i telemàtica, fan de la informació, la
comunicació i l’educació i la mediació les eines preventives perquè en les relacions de
consum es respectin els drets de les persones consumidores.

VISIÓ I MISSIÓ
VISIÓ
Que el comerç de Barcelona, com a motor econòmic de la ciutat, sigui un espai de trobada,
vertebrador de valors socials i sostenibilitat, liderat per uns professionals reconeguts i un teixit
associatiu innovador i competitiu.
Que Barcelona esdevingui una ciutat educadora i participativa per a un consum informat,
reflexiu, conscient, crític i satisfactori, que potenciï i faciliti unes relacions de consum,
segures, sostenibles, locals i de proximitat, que doni l’oportunitat en la transició del comerç i
consum tradicional cap un model d’e-commerce i d’e-consumer i que ofereixi uns serveis
públics municipals de consum que garanteixin els drets de les persones i col·lectius i impulsin
la mediació com a resolució dels conflictes en consum
MISSIÓ

El comerç de Barcelona proporciona productes de qualitat, promou l’economia i l’ocupació, i
vertebra l’articulació social dels barris. La compra de proximitat quotidiana és l’eix bàsic per
mantenir el model de ciutat sostenible i responsable que volem. Cal educar i conscienciar la
ciutadania sobre la responsabilitat que suposa l’acte d’anar a comprar així com difondre els
drets dels consumidors.

Garantir la defensa i la protecció dels drets de les persones consumidores mitjançant
1.- la informació, difusió i educació en consum dels drets de les persones consumidores i
fomentant un consum de bens i serveis, criteris de sostenibilitat, local i de proximitat, cultural,
ambiental, socioeconòmica i lingüística.
2.- l'orientació i assessorament i tramitació de les seves consultes, queixes, reclamacions i
denúncies en l'àmbit de consum, potenciant la mediació com a principal eina de resolució de
conflictes de consum, amb la participació activa de les persones consumidores i del propi
sector empresarial.
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VALORS
Per tal de contribuir a l’impuls del Comerç, la Restauració i el Consum, com a sector
estratègic de la ciutat, cal dissenyar un pla de comunicació que respongui als valors de
proximitat, sostenibilitat, integració i innovació.
AGENTS
 Producte: de qualitat, variat i sostenible.
 Professionals: experts, tracte personalitzat, innovadors, professionals
 Comerç: distribuït per la ciutat, acollidor en la versió offline, també per canals digitals,
vinculat al seu barri/entorn
 El sector: organitzat, actiu, motor econòmic.
 Ciutadania: responsable - coresponsable del model de ciutat que volem
 Persones consumidores

•Tracte personalitzat
•Proper i corresponsable
•Implicat amb el barri
•Associat, influent en la
governança de la ciutat

•Producte divers
•Professionals experts
•Acollidor i cohesionador
•Sector organitzat amb
identitat i sentit de
pertinença
•Espai de relacions socials

Proximitat

Integració

Sostenibilitat

Innovació

•Producte ecològic
•Professionals
responsables i amb
bones pràctiques
ambientals
•Accessible a peu

•Producte de qualitat
•Professionals
innovadors
•Transformació digital
•Motor econòmic
•Noves fòrmules
associatives
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OBJECTIUS GENERALS DE COMUNICACIÓ
La tasca comunicativa de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum ha d’anar dirigida a la
consecució dels següents objectius:

Per a la ciutadania:
Objectiu 1
Difondre l’activitat al voltant del comerç i generar consciència de la importància de compra en
el comerç de proximitat.
Objectiu 2
Remarcar la qualitat, l’excel·lència i la importància del comerç de proximitat, sostenible i
responsable.
Objectiu 3
Generar consciencia del patrimoni comercial i la seva aportació com a valor cultural, històric i
turístic.
Objectiu 4
Destacar la importància econòmica del sector de la restauració, i el seu valor social i
comunitari que contribueix a la vitalitat dels barris, la generació d’interacció social en el nivell
veïnal i la seva aportació a l’activitat a l’espai públic.
Objectiu 5
Promoure el sector de la restauració a Barcelona com un referent en sostenibilitat ambiental,
compromès amb l’entorn i que ofereix productes de qualitat i proximitat.
Objectiu 6
Difondre els serveis municipals d’atenció al consumidor que garanteixen la seva protecció en
l’àmbit del consum.

Per als comerciants:
Objectiu 7
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Difondre serveis i informació al comerciant. Promocionar la necessitat de canvi, innovació,
transformació digital i millora competitiva.
Objectiu 8
Prestigiar la professió i atraure el talent jove i emprenedor, així com promoure la innovació, la
transformació digital i la competitivitat.

Objectiu 9
Promoure la modernització de l’estructura associativa, la digitalització i reforçar l’atractivitat de
les zones amb menys ocupació comercial.

General:
Objectiu 10
Crear comunitat entre comerciants, entitats i ciutadania.

Consum
Objectiu 11
Posar en valor la oferta d’informació sobre consum responsable disponible als serveis
d’atenció a les reclamacions en consum de l’OMIC.
Objectiu 12
Donar visibilitat als projectes i iniciatives des de l’àmbit de les associacions de consumidors.
Objectiu 13

Informar les persones consumidores i empreses sobre el dret al consum
Objectiu 14

Educar i formar en consum les persones consumidores, particularment els col·lectius
especialment protegits pel codi de consum mitjançant la informació al web i activitats
presencials o telemàtiques de formació.
Objectiu 15
Assessorar s les persones consumidores i empreses respecte els drets i deures i les formes
d'exercir-los.
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Objectiu 16


Informar sobre les accions relacionades amb el consum impulsades per aquesta direcció.

Objectiu 17


Difondre els serveis municipals d’atenció al consumidor que garanteixen la seva
protecció en l’àmbit del consum.

Objectiu 18


Posar en valor la oferta d’informació sobre consum sostenible, local i de proximitat
disponible als serveis d’atenció a les reclamacions en consum de l’OMIC.

Objectiu 19


Donar visibilitat als projectes i iniciatives des de l’àmbit de les associacions de
consumidors.

Objectiu 20


Posicionar l’Ajuntament de Barcelona com un ens que vetlla per les necessitats de les
persones, per la sostenibilitat integral vinculada al consum

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és els serveis d’assessorament, gestió de l’estratègia de
comunicació, relacions públiques, coordinació i redacció de continguts en suports off/on line,
producció audiovisual i programació i manteniment i actualització de webs.

2. LOTS DEL CONTRACTE
El present plec de clàusules tècniques està distribuït en dos lots:
Lot 1- L’assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació, relacions públiques,
coordinació-gestió i redacció de continguts en suports off line i on line (internet i
xarxes socials)
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Lot 2 - Actualització continuada, programació i manteniment de totes les pàgines
del web http://ajuntament.barcelona.cat/comerc ,
http://ajuntament.barcelona.cat/comerciescoles,
www.ajuntament.barcelona.cat/omic en base a la normativa de l’Ajuntament de
Barcelona i adaptar la seva estructura als nous projectes i accions de la direcció de
Comerç, així com el suport tècnic en el procés de publicació dels continguts.

2.1. LOT 1
2.1.1. Context
L’estratègia de Comunicació de la direcció de Comerç, restauració i consum està coordinada
amb els diferents departaments municipals responsables de la comunicació (Direcció de
Comunicació, Direcció d’Internet, Departament de Premsa, responsables de xarxes socials,
etc) i segueix les directrius i plans generals de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona.
En el concepte comunicatiu, els webs i les xarxes socials ocupen un espai molt important, en
tant que actiu essencial de la política de comunicació d’aquesta direcció. L’espai web informa
de l’actualitat, normativa i eines pel comerciant i dels esdeveniments relatius al comerç per la
ciutadania i les xarxes socials s’encarreguen de difondre aquesta informació.
Aquests canals digitals promocionen i fan seguiment d’informacions diverses i esdeveniments
com la convocatòria de subvencions, les mesures restrictives adoptades per la pandèmia de
la COVID-19, webinars relacionades amb el món digital i el comerç, l’acte de lliurament dels
Premis Comerç de Barcelona, les exposicions de promoció del Comerç emblemàtic, l’entrega
de premis punts de llibre del programa educatiu el Comerç i les Escoles, jornades
informatives, d’assessorament, formatives i de transformació digital dirigides a comerciants.
Quant al canvi d’hàbits de consum i les noves tendències,

fan necessari intensificar la

informació, difusió i educació respecte dels drets de les persones consumidores i una atenció
especialitzada en les noves necessitats del consumidor.
L’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC), s’impulsen accions per afavorir el
consum de proximitat i es posen a disposició dels consumidors i empreses els serveis
municipals d’informació i assessorament del dret al consum, atenció a les reclamacions,
queixes i denúncies en l’àmbit del consum, i que garantitzen els drets dels consumidors
mitjançant els procediments administratius de la mediació o l’arbitratge.
Un dels objectius principals és l’impuls del sentiment de comunitat entre tots els actors i les
entitats que participen en el teixit comercial de Barcelona. Per promoure un vincle fort entre
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tots ells i generar un sentit de pertinença, cal que els canals de comunicació d’aquesta
direcció tinguin un paper, més actiu i dinàmic, i que actuïn com un mitjà de referència i
confluència entre tots els canals de comunicació del sector. Aquest plantejament requereix,
doncs, una actitud més àvida i proactiva i la definició d’una estratègia per convertir els canals
de comunicació de la Direcció en referents del comerç de la ciutat per comerciants i
ciutadans.
En aquest sentit, informar i comunicar sobre les accions relacionades amb el consum
impulsades per aquesta Direcció, esdevé un fet destacable, així com difondre els serveis
municipals d’atenció al consumidor que garanteixen la seva protecció en l’àmbit del consum.
S’ha de posar en valor la oferta d’informació sobre consum sostenible, local i de proximitat
disponible als serveis d’atenció a les reclamacions en consum de l’OMIC.
Aquests objectius, fan que l’Ajuntament de Barcelona es pugui arribar a posicionar com un
ens que vetlla per les necessitats de les persones, per la sostenibilitat integral vinculada al
consum.

La gestió dels canals digitals de la Direcció de Comerç Restauració i Consum durant l’any
2020 ha suposat el següent contingut:

WEB www.barcelona.cat/comerc
Publicació d’aproximadament de 2 noticies setmanals (català-castellà-anglès) i 1 vídeo
mensual i 1 video per cada esdeveniment o projecte de la direcció de Comerç,
actualització amb apartat personalitzats de mesures restrictives segons normativa
Generalitat setmanal, quinzenal o mensual segons necessitat.

Web programes educatius www.barcelona.cat/comerciescoles
L’actualització del contingut del web l’apartat de noticies i la nova programació de cada
curs escolar.

Newsletter digital
Elaborat mensualment a partir de les notícies publicades als webs Comerç, Comerç i
Escoles, Consum, OAE i altres noticies d’interès pel comerciant.

Twitter BCN Comerç
Publicació d’una mitja de 40 tweets setmanals.
Seguidors: 4960 seguidors
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Web

Oficina

Municipal

d’Informació

al

Consumidor

(OMIC):

https://ajuntament.barcelona.cat/omic/es/: aglutina informació sobre temes de
consum a nivell municipal, així com informació de servei de la pròpia oficina.
Tanmateix, es el canal d’entrada per a totes les consultes i reclamacions que de forma
telemática fan la ciutadania de Barcelona al servei de l’OMIC.
El web esta interconectat amb el programa de gestió intern de l’OMIC, G-CONSUM,
tutoritzat per l’Institut Municipal d’Informàtica (l’IMI)

2.1.2. Abast i condicions del servei:
L’objecte del Lot 1 es la prestació del servei d’assessorament, conceptualització i gestió de
l’estratègia de comunicació, relacions públiques i coordinació, gestió i redacció de continguts
en suports off line i on line (pàgina web i xarxes socials).
L’empresa adjudicatària d’aquest contracte haurà de posar els mitjans necessaris per a la
realització dels serveis d’actualització dels continguts, en l’idioma del català i la gestió per la
seva traducció a l’anglès i castellà, del web de comerç i comerç i escoles i xarxes socials de
comerç, web de l’OMIC, així com els d’escolta activa, monitoratge i sistemes d’informació dels
resultats de la seva gestió i de la repercussió mediàtica i social que en tingui.
El volum d’activitat ha de ser com a mínim un 10% superior al de l’any 2020 descrit
anteriorment.
Pel que fa al objecte d’aquest lot, l’empresa adjudicatària realitzarà les següents tasques:
A) Assessorament i gestió de l’estratègia de Comunicació
1. Realitzar una auditoria inicial de la situació de partida de la gestió amb premsa i
prescriptors, l’ impacte del butlletí digital, el posicionament dels canals digitals i de les xarxes
socials, i definir una metodologia de treball i coordinació amb la que es proposa treballar.
Pel que fa als continguts dels webs de Consum/OMIC realitzar també una auditoria inicial,
anàlisi estratègic i proposta de reestructuració dels continguts dels webs del web de l’OMIC.
2. Realitzar serveis de coordinació dels dos lots, així com consultoria i assessorament en el
disseny de l’estratègia de comunicació i de les diferents campanyes i elaboració de
l’estratègia específica de continguts, relacions públiques, canals digitals i xarxes socials amb
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l’objectiu d’incrementar els seguidors i el teixit dels canals de comunicació de comerç,
restauració i consum, tot creant una comunitat.
3. El disseny de les següents estratègies específiques així com el disseny de l’estructura del
web.
- la transformació digital del comerç de Barcelona
- competitivitat
- observatori del Comerç, visor comercial
- dinamització de locals buits, projectes singulars
- programes de dinamització del territori
- recursos per la promoció del comerç de proximitat
- promoció dels emblemàtics
- la Campanya de Nadal
- el Programa el comerç i les escoles
-

el Premi comerç de Barcelona

-

actualitat consum

-

serveis públics de consum (OMIC)

-

linies estratègiques de consum

4. La difusió de totes les matèries relacionades amb el sector comercial i consum portades a
terme per aquesta direcció.
5. Donar a conèixer i promoure les iniciatives singulars i innovadores de les entitats
comercials que promoguin el comerç (benchmarking) i/o aportin valor afegit.
6. Redactar i actualitzar els continguts amb un termini màxim de 48 hores posteriors a
l’encàrrec o l’acte al que faci referència de les activitats previstes. Així com la creació de
textos per les pàgines webs.
En aquest sentit, serà responsable proactiu de la cerca i obtenció d’informació per elaborar
els temes relacionats amb el sector comercial i restauració i haurà d’assistir als actes i
esdeveniments per informar-ne pels diferents canals.
7. Realitzar el servei de recerca de notícies, webs (en d’altres webs de serveis públics de
comerç, restauració i consum; per exemple l’Agencia Catalana de Consum, Diputació de
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Barcelona, OMICs...), xarxes socials i premsa, respecte als temes d’interès pels
destinataris del servei de comerç, restauració i consum.
A més, haurà d’atendre actes extraordinaris sobre els que caldrà elaborar continguts, i
mantenir una escolta activa i de publicació en els canals digitals.
8. Suport a la redacció de continguts a altres Canals de l’Ajuntament de Barcelona on line i off
line, o suplements contractats a altres mitjans per part de l’Ajuntament o de la direcció de
Comerç, inclòs el manteniment de l’apartat noticies amb el gestor de continguts Wordpress.
9. Coordinar i gestionar la traducció dels continguts al castellà i a l’anglès a través de
qualsevol empresa homologada per l’Ajuntament de Barcelona. I coordinar i gestionar el
manteniment del repositori de documents BCNROC.
Els costos de la traducció aniran a càrrec d’aquesta Direcció.
10. Responsabilitzar-se i supervisar que tots els textos que apareguin als canals off line i on
line, webs i a les xarxes socials estiguin correctament escrits, sense faltes d’ortografia ni
gramaticals.
La redacció d’aquests continguts es farà en català com a llengua principal i es traduirà
sempre al castellà i a l’anglès, garantint en tot moment la coherència amb l’estil de redacció
de continguts de l’Ajuntament de Barcelona i amb altres línies estratègiques (missatges clau,
objectius de comunicació).
11. Cercar relacions i connexions amb influencers.
12. Confeccionar els catàlegs, programes i fulletons: disseny, redacció i maquetació, amb un
màxim de 5 fulletons a l’any i maquetació de 2 informes o memòries anuals. Redacció de
pròlegs, presentacions de publicacions i elaboració de 6 presentacions en power point.
13. Definir un protocol d’actuació en cas de comunicació de crisi i de reacció immediata en
cas de fets, notícies d’especial interès per la Direcció.
14. Presentar informes informes mensuals d’evolució de continguts, KPI-indicadors de
rendiment i resultats (posicionament SEO, popularitat, rellevància, indexabilitat,...) mitjançant
un quadre de comandament o dashboard.
15. Presentar una memòria anual de l’evolució i del posicionament assolit en els diferents
canals de comerç i consum.
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B) Relacions Públiques – Premsa i canals off line
16. Fer suport per a la redacció de publireportatges conjuntament amb la direcció de
Comunicació, pel que fa al comerç, restauració i consum.
17. Actualitzar i realitzar el seguiment del directori de contactes de premsa i gestió del mailing
de distribució a través de l’eina digital.
18. Redacció d’una memòria anual de consum, així com suport en la redacció i producció dels
continguts per materials comunicatius (fulletons, mesures de govern, presentacions...)

C) Internet i Xarxes socials
19. Publicar mínim dues notícies setmanals al web www.barcelona.cat/comerç, així com
l’actualització

dels

diferents

apartats

del

web

de

comerç,

del

web

www.barcelona.cat/comerciescoles i del web de l’OMIC, www.barcelona.cat/omic
20. Redactar mínim quatre reportatges a l’any, per l’apartat destacats del web
www.barcelona.cat/comerç, sobre temes estratègics de comerç i de la ciutat.
21. Tractar mínim quatre temàtiques anuals, per difondre continguts de l’Observatori de
Comerç a través d’infografies explicatives.
En funció de la complexitat de la temàtica, indicada per aquesta Direcció, s’hauran d’incloure
entre 4 i 10 imatges per cadascuna.
22. Elaborar el calendari editorial de la web www.barcelona.cat/comerç.
23. Confeccionar i tramitar mensualment el butlletí digital.
24. Actualitzar la base de dades d’entitats, associacions, gremis i botigues del sector
comercial.
25. Gestionar i executar els enviaments d’emailings per difondre esdeveniments i actes
produïts per aquesta direcció i amb coordinació amb el departament de Comunicació.
26. Gestionar el posicionament SEO (Search Engine Optimization) basat en criteris com
popularitat, rellevància on-page, indexabilitat...
27. Dinamitzar el twitter de comerç, (@BCN_Comerç), amb una intervenció d’un mínim de 40
piulades setmanals i anàlisi mensual de l’estratègia.
28. Retransmitir en directe a twitter un mínim de 4 actes de 2 hores de durada relacionats
amb el comerç , la restauració i el consum.
29. Identificar i classificar els seguidors del twitter de comerç
30. Cerca e identificació de xarxes socials que puguin ser d’interès pel Comerç.
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31. Idear i implementar accions per generar tràfic cap a les activitats dels Comerç de
proximitat de Barcelona.
32. Proposar un mínim de dos campanyes, concursos i/o accions per contactar amb públics
que puguin interessar al sector comercial i cercar possibles col·laboracions amb tercers.
33. Monitoritzar i escoltar activament les xarxes en referencia al comerç de Barcelona.
34. Generar per les Xarxes socials de l’Ajuntament de Barcelona continguts i

crear

biblioteques en el Hootsuite referents a comerç, restauració i consum.

Quant a comunicacions i notificacions als usuaris i destinataris dels serveis de l’OMIC, s’han
d’adequar a la normativa municipal i les lleis de procediment administratiu comú i
d’Administració electrònica i protecció de dades. Així com actualitzar els continguts i el
disseny dels missatges i informació de la pantalla de l’espai d’espera de les dependències de
l’OMIC adreçada als usuaris.

D) Producció audiovisual de comerç, restauració i consum.
35. Elaborar el material gràfic, fotogràfic i audiovisual (mitjançant photoshop o qualsevol altre
programa necessari), complementari de la informació.
Els materials gràfics es construiran d’acord amb les pautes del departament de Comunicació
de l’Ajuntament de Barcelona, de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum i de les
agències de publicitat o empreses de disseny indicades en cada cas.
36. Produir un mínim de 10 vídeos anuals d’entre 2 i 3 minuts de durada al voltant de
comerços de proximitat i 2 vídeos per explicar l’estratègia comunicativa per difondre els drets
dels consumidors.
37. Produir i dirigir un mínim de 4 sessions fotogràfiques anuals segons directrius d’aquesta
direcció.
38. Coordinar una sessió de fotografia per il·lustrar els valors del comerç de proximitat, on
sobretot apareguin comerciants duent a terme les seves tasques quotidianes.
39. Gestionar els permisos de drets d’imatge dels protagonistes de les fotografies.
40. Arxivar i realitzar el inventari de tots els productes audiovisuals en discs durs, i gestionar
el directori de l’arxiu audiovisual en un document digital consultable i compartit.

L’equip humà destinat al projecte del lot 1 ha d’estar format per:
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➢

1 coordinador de l’equip amb el perfil de titular superior en l’àmbit de la
comunicació, el periodisme, la publicitat o el marketing, amb dedicació exclusiva, les
funcions del qual seran estudiar i definir l’orientació dels objectius marcats, participar en
la definició de l’estratègia de comunicació, dirigir els equips de treball, planificar i assignar
les tasques, vetllar pel seu contingut i la seva correcta edició i publicació i coordinar els
projectes globals. Relacionar-se amb els mitjans de comunicació, planificar continguts off
i on line i redacció de noticies i reportatges. Es requerirà l’assistència a una reunió
estratègica setmanal.

➢

1 titulat en Grau de comunicació, Màrqueting o equivalent, amb dedicació exclusiva.
Les seves funcions seran la cerca de continguts, redacció textos i desenvolupament
d’estratègies de màrqueting a la xarxa per promoure el comerç de proximitat i els seus
valors, creant comunitat i amplificar la difusió. Es requerirà a l’assistència a una reunió
quinzenal.

➢

1 fotògraf i càmara, sense dedicació exclusiva. Les seves funcions són la realització de
reportatges fotogràfics i productes audiovisuals per la promoció dels valors del comerç de
proximitat i els projectes que es duen a terme.

➢

1 dissenyador gràfic, sense dedicació exclusiva. Les seves funcions són la creació de
dissenys per suports comunicatius de la direcció i l’adaptació de campanyes municipals
relacionades amb aquest sector.

Aquest personal haurà de treballar en equip multidisciplinari segons les tasques o gestió
descrites, i experiència igual o superior a 5 anys en el desenvolupament de les tasques
definides en cada cas, per poder fer dinamització i difusió a través de les eines digitals.
La disponibilitat del servei haurà de fer-se entre les 9 i les 17 hores de dilluns a divendres,
però amb la capacitat de cobrir actes o imprevistos fora d’aquests torns.
Un cop s'hagi adjudicat aquest contracte, i si aquesta direcció considera que una o varies
persones responsables de desenvolupar-lo no encaixen en l'equip de treball o no tenen prou
coneixements per desenvolupar el servei, l'adjudicatari haurà de facilitar l'opció de substituirla o substituir-les per unes altres, sense cap cost addicional.

2.2. LOT 2
2.2.1. Context
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El suport a la innovació és un dels pilars d’aquesta Direcció, juntament amb la difusió dels
principis de proximitat, sostenibilitat i responsabilitat. Aquesta preocupació porta la Direcció
de Comerç, Restauració i consum a promoure la digitalització del comerços de la ciutat i a
concebre la pàgina web del Comerç com a una eina fonamental per a donar a conèixer totes
les iniciatives municipals en aquest àmbit, així com per articular una comunitat dinàmica
entre tots els actors i entitats del Comerç de Barcelona.
Tanmateix el servei públic de consum (l’OMIC) està potenciant el canal telemàtic d’atenció a
les persones consumidores, el que suposa una prioritat en informar, educar i publicitar
l’actualitat en els drets de les persones consumidores.
Per aquest motiu, es fa necessari mantenir i actualitzar el web actual en funció de les línies
de treball vigents i enfocar-lo més als interessos del ciutadà, fent-lo més visual i dinàmic. Així
mateix, cal dotar-lo de nous espais per promoure amb més eficàcia el model de comerç de
proximitat, sostenible i responsable que volem.
L’objectiu de l’actualització i manteniment dels webs és donar a conèixer les iniciatives
dirigides al comerç, restauració i consum de la ciutat impulsades des de l’Ajuntament de
Barcelona i les diferents entitats que formen part del teixit d’entitats i associacions de l’àmbit
del comerç de la ciutat, així com difondre els valors del comerç de proximitat i apropar-lo a la
ciutadania.

2.

Abast i condicions del servei:

L’objecte del lot 2 és l’actualització continuada i manteniment de totes les pàgines del
web

www.ajuntament.barcelona.cat/comerc

www.ajuntament.barcelona.cat/omic,

i

www.barcelona.cat/comerciescoles,

en base a la normativa de l’Ajuntament de

Barcelona i adaptar la seva estructura als nous projectes i accions de la direcció, així
com el suport tècnic en el procés de publicació dels continguts.

L’empresa adjudicatària haurà de:
1. Actualitzar l’estructura i manteniment en la publicació de continguts del web de comerç,
comerç i escoles, i OMIC seguint la imatge corporativa:
a) Definir l’inventari de continguts en base als objectius marcats amb la Direcció.
b) Nova arquitectura de la informació a partir dels continguts definits.
c) Wireframes,

amb un mínim 4 plantilles Drupal tipus per les noves tipologies de

pàgines que s’hagin de realitzar.
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d) Disseny, com a mínim de 4 plantilles Drupal tipus, per les noves tipologies de pàgines
que s’hagin de realitzar seguint la imatge corporativa. El disseny es farà a partir del
wireframes aprovats amb els textos definitius. Haurà de ser responsive i incloure la
versió desktop i Mobile.
e) Adaptació dels formularis de la pàgina del web d el’OMIC.
f)

Programació i integració de les noves plantilles i noves funcionalitats. Donat que no
estan definides, es destinaran per volum màxim de 150 hores.

El web ha de ser accessible per a les persones amb discapacitat (ha de complir la doble A de
les pautes WCAG 2.1.).
Caldrà programar el gestor internament per poder incloure els meta-tags específics per cada
pàgina del web.
El web ha d’incloure la barra corporativa. Per tal d'assegurar que la imatge corporativa és
homogènia i proporciona un mòdul de Drupal que conté els CSS i un JS centralitzat. Aquest
codi el facilitarà la cap de projecte corresponent del Departament d'Internet.
2. Suport en la implementació i actualització de continguts mitjançant el gestor de continguts
que s’escaigui, inclòs data entry de nous continguts, en els 3 idiomes del web. Amb un
màxim de dedicació de 70 hores.
3. Creació d’un mínim de 3 landing page de campanya fora de l’estructura del site (disseny,
redacció de textos i programació).
4. Creació de banners i les seves versions idiomàtiques.
5. Creació gràfics en format taules i/o iconografies i les seves versions idiomàtiques.
6.Suport tècnic en el procés de planificació i publicació.
7. Confeccionar un cronograma d’actuacions per executar tot el projecte de programació del
web, adaptació dels elements gràfics i de disseny, e introducció dels continguts en català,
castellà i anglès.
8. Desenvolupar totes les pàgines web en disseny adaptatiu.
S’ha d’utilitzar el framework Bootstrap que facilita els webs responsius. Si no es fa servir
aquest framework , perquè sigui responsiu el web ha de tenir, com a mínim, els següents
talls: 1.280 px o superior | 1.024 px | 767 px per a versions mòbils i altres inferiors .
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Aquestes webs hauran d’estar desenvolupat en Drupal versió 7.*(la darrera versió estable de
la 7), i en Wordpress (www.barcelona.cat/comerciescoles).

El Departament d’Internet

facilitarà el theme específic d’Ajuntament juntament amb els mòduls/plugins que tenim
desenvolupats.

Requisits tècnics que han de complir tot els webs municipals:

L'empresa adjudicatària haurà de complir les especificacions tècniques, legals i de
continguts incloses en la https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-digital/ de
la Direcció de Comunicació Digital i, per tant, garantir el compliment de les següents
especificacions tècniques:
Disseny Gràfic
Seguiment de la línia gràfica establerta per aconseguir un disseny homogeni i propi
alineat amb els llibres d’estil de la Direcció de Comunicació que permet associar un
determinat canal a l’Ajuntament de Barcelona, tenint en compte que cada canal web
té unes particularitats i uns requisits concrets.
Disseny Responsiu
El contingut del web s’ha d’adaptar a les característiques de qualsevol pantalla o
dispositiu d'accés.
Gestors de continguts
L’Ajuntament de Barcelona actualment desenvolupa webs amb els gestors de
contingut (CMS - Content Management System), Drupal i WordPress.
S’han establert un mínim de pautes en el desenvolupament de webs Drupal o
WordPress per garantir la consistència dels projectes i l’homogeneïtat dels
desenvolupaments dins l’entorn www.barcelona.cat.
Es disposa d’uns mòduls i plug-ins transversals que poden fer servir tots els webs
municipals, alguns dels quals serveixen per invocar informació procedent de bases de
dades corporatives.
Els webs objecte del contracte són Drupal i wordpress.
Accessibilitat
Els webs de l’Ajuntament de Barcelona han de complir els requisits d’accessibilitat de
la Unió Europea que estan recollits al Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre,
sobre l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector
públic.
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Aquesta llei afecta també els webs municipals als llocs webs i aplicacions mòbils
finançats per l’Administració pública.
Aspectes jurídics
En el desenvolupament d’un projecte digital s’han de preveure els requisits establerts
en un ampli conjunt de normes estatals, autonòmiques i locals que regulen
l’Administració electrònica, la transparència administrativa, la reutilització de la
informació del sector públic, la propietat intel·lectual o la protecció de les dades
personals. Tots els webs han d’incorporar el seu avís legal.
Actualització tecnològica
És imprescindible l’actualització tecnològica de les versions del software emprat en el
desenvolupament dels webs, així com el funcionament correcte dels elements
interactius.
Xifratge dels webs (HTTPS)
El web ha d’estar correctament desenvolupat perquè els navegadors els mostrin com
a webs segurs. Cal seguir les pautes de xifratge establertes per la Direcció de
Seguretat de l’Institut Municipal d’Informàtica.
Posicionament als cercadors
Cada web s’ha de posicionar en cercadors amb un treball de metadades fet de
manera personalitzada, treballant cada pàgina i en cadascun dels idiomes del web. Al
mateix temps, s’han de seguir les indicacions corporatives tant a la part de
programació com a la de contingut.
Així mateix:
L'empresa adjudicatària haurà de garantir el compliment de les següents
especificacions tècniques:


Garantir que el desenvolupament de totes les tasques encarregades
s’executaran en la versió tècnica de Drupal que determini la Direcció de
Comunicació Digital .



Garantir que les noves incorporacions puguin permetre la incorporació de
Xarxes Socials, Vídeos, streaming, etc.



Garantir que tots els nous continguts s’hauran es visualitzin correctament en
tots els navegadors (Chrome, Explorer, Firefox, Safari, etc.).



Garantir que tots els nous continguts estiguin allotjats als servidors municipals.
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Garantir que tots els nous continguts, que així sigui necessari, tinguin i disposin
del Codi Google Analytics corresponent per aconseguir fer un seguiment
d’indicadors, i sumi als indicadors. En cada ocasió que sigui necessari, el codi
es facilitarà des del Departament de Canals Digitals, conjuntament amb la
barra corporativa o altres indicacions.



Garantir que tots els nous continguts incorporats siguin accessibles per a les
persones amb discapacitats (ha de complir la doble A de les pautes WCAG
2.1).



Garantir i tenir en compte el posicionament SEO d’acord amb les indicacions
del Departament de Canals Digitals de la Direcció de Comunicació Digital.
Altres:



Els webs estan en tres idiomes (català, castellà i anglès); tots els evolutius,
manteniments i actualitzacions caldrà que es realitzin sobre les versions de
cada web.



En cas de recollida de dades personals caldrà complir amb el Reglament
General de Protecció de Dades (RGPD)



En cas de necssitat, desenvolupar les pàgines renovades en tres idiomes (català,
castellà i anglès), i incloure un formulari per comunicar incidències i queixes, o fer
consultes i suggeriments, mitjançant l’aplicació IRIS

L’equip humà destinat al projecte del lot 2 ha d’estar format per:
o

1 responsable tècnic o analista funcional, graduat en publicitat i relacions
publiques, comunicació, comunicació audiovisual, multimèdia, o similar, les seves
funcions seran participar en l’actualització i manteniment de la web, suport tècnic
en el procés de publicació de continguts, planificar i assignar les tasques, vetllar
pel correcte assoliment dels objectius i coordinar els projectes.

o

1 dissenyador/a expert/a en web i suports digitals, graduat en disseny gràfic,
disseny digital, comunicació audiovisual, multimèdia, publicitat i relacions

públiques o àrees de coneixement similar, encarregat de l’actualització i
manteniment de la web de la Direcció de Comerç.
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o

1 programador/a web, que desenvoluparà i programarà l’actualització del web i
creació de l’estructura adequada als projectes de la Direcció de Comerç,
restauració i consum.

Aquest personal ha de tenir capacitat de treball en equip segons les tasques o gestió
descrites, i experiència igual o superior a 5 anys en el desenvolupament de les tasques
definides en cada cas. Referent al Programador/a web l’experioència d’aquest haurà de ser
de més de 10 anys.
La disponibilitat del servei haurà de fer-se entre les 9 i les 17 hores de dilluns a divendres,
però amb la capacitat de cobrir actes o imprevistos fora d’aquests torns.
Un cop s'hagi adjudicat aquest contracte, i si aquesta Direcció considera que una o varies
persones responsables de desenvolupar-lo no encaixen en l'equip de treball o no tenen prou
coneixements per desenvolupar el servei, l'adjudicatari haurà de facilitar l'opció de substituirla o substituir-les per unes altres, sense cap cost addicional.
L’empresa designarà un interlocutor per fer-se càrrec dels tràmits laborals que aquest equip
precisi al llarg de la prestació d’aquest servei.

3. LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ
A les instal.lacions de l’empresa o empreses adjudicatàries, amb reunions periòdiques de
seguiment amb els responsables de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum.

4. CLAUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L'adjudicatari s'obliga a guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte,
complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a
l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot
cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en
l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que la desenvolupin. L’empresa contractista
tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà en cada moment a les
instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.

A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de
prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària com a encarregada de
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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 utilitzarles per a finalitats pròpies.
 Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del
responsable.
 Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
apropiades que estigui aplicant.
 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. Si l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al
responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.
 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 de que finalitzi el contracte.
 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
la 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.
 Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de
protecció de dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà
de comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La
comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions
que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la pertinença del seu
contingut)
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 Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin
per objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de
les autoritats de control.
 En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
1.L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma
immediata i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable, les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència.
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloent quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d’interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
b) Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar
remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si escau, les
mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha de
facilitar de forma gradual i sense dilacions.
2.L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible aquestes
violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui probable que la violació
suposi un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques.
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els elements que
en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:
a) La naturalesa de la violació de les dades
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui obtenir
més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de tractament
per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si
escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
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 Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o
les inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
 Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable o auditor autoritzat per aquest.
 D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de
Barcelona, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del tractament,
incloent entre d’altres, si s’escau:
o

La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.

o

La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.

o

La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de
forma ràpida en cas d’incident físic o tècnic.

o

Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

 Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte
els riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la
destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses,
conservades o tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les
dades esmentades.
 Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions que
rebi de l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i
suprimir les còpies existents (tret que existeixen obligacions legals que requereixin la
conservació per un temps definit).
 Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres
disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres,
l’encarregat informarà immediatament al responsable.
 Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD,
LOPDGDD...) serà considerat responsable del tractament.
 Respecte les mesures de seguretat, haurà de complir aquelles establertes a l’annex
corresponent.
En el supòsit que l’adjudicatària subcontractes l’encarregat de dades tindrà les següents
obligacions:
 Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de Barcelona.
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 Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi, s’haurà
d’informar a l’Ajuntament de Barcelona, i aquest tindrà la possibilitat d’oposar-se i
rescindir el contracte.


L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les
estipulades en el contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la
consideració d’encarregat de tractament de l’Ajuntament de Barcelona.

 Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades,
l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant de l’Ajuntament de
Barcelona pel que respecta al compliment de les obligacions de l’altre encarregat.
 El coneixement que tingui l'Administració dels subcontractes celebrats en virtut de les
comunicacions a què es refereixen els apartats anteriors, no alteren la responsabilitat
exclusiva del contractista principal. »
 L’empresa contractista, haurà d’especificar:
a) La finalitat per la qual es cediran les dades esmentades
b) L'obligació de el futur contractista de sotmetre en tot cas a la normativa nacional i
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, sense perjudici del que
estableix l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 202.
c) L'obligació de l'empresa adjudicatària de presentar abans de la formalització del
contracte una declaració en la que posi de manifest on van a estar ubicats els
servidors i des d'on es van a prestar els serveis associats als mateixos.
d) L'obligació de comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del
contracte, de la informació facilitada a la declaració a què es refereix la lletra c)
anterior.
Per tal de cobrir els serveis sol·licitats es fan els següents requeriments a l’empresa que
resulti adjudicatària:

5. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL.LECTUAL

5.1 El contractista (Autor) cedeix a l’Ajuntament de Barcelona, durant el temps de
durada màxima que la legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als
drets d’explotació de les obres, de forma no exclusiva, amb caràcter gratuït i per a
l’àmbit territorial mundial, els drets d’explotació que es derivin de l’autoria de l’objecte
d’aquest contracte (l’Obra). En particular, l’Autor cedeix els drets de reproducció,
distribució, comunicació pública i transformació de l’obra, en qualsevol mitjà o suport,
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inclosa la publicació en el repositori institucional de l’Ajuntament de Barcelona
(BCNROC).
La cessió dels drets de reproducció de l’Obra comprèn la reproducció, total o parcial,
en un suport digital per a la seva incorporació en una base de dades electrònica,
incloent el dret a emmagatzemar-la en centres servidors, així com el dret a realitzar
qualsevol altra reproducció temporal necessària per a permetre els usuaris la
visualització, reproducció o gravació en un disc dur, sense perjudici d’allò establert en
l’apartat 5.2 de la present clàusula.
La cessió dels drets de comunicació pública de l’Obra inclou la posada a disposició,
total o parcial, de l’Obra en format digital, així com la difusió a través de qualsevol
canal de comunicació analògic o digital.
La cessió dels drets de transformació inclou la transformació o adaptació de l’Obra, ja
sigui directament o través de tercers, quan es consideri necessari per tal d’adequar-la
al format, imatge o aparença d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible
d’adscripció a internet, així com a incorporar qualsevol altre sistema de seguretat en
el format electrònic de l’Obra.
La cessió de drets d’explotació objecte del present acord comprèn, així mateix, la
facultat de l’Ajuntament de Barcelona per enviar metadades de l’Obra als cercadors,
xarxes d’investigació o repositoris que l’Ajuntament de Barcelona tingui per
convenient.

5.2 L’Autor declara que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb
l’Obra objecte del present contracte, que l’Obra és original i que, en el cas d’haver
cedit prèviament els drets sobre l’Obra a tercers, ostenta l’oportuna reserva als
efectes de la cessió objecte del present contracte. En aquest sentit, l’Autor respon
davant l’Ajuntament de l’autoria i originalitat de l’Obra i de l’exercici pacífic dels drets
d’explotació cedits en virtut d’aquest contracte, garantint que sobre els mateixos no
existeixen compromisos o gravàmens de cap tipus que puguin atemptar contra els
drets que es cedeixen a l’Ajuntament de Barcelona en virtut d’aquest acord.
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L’Ajuntament podrà repetir contra l’Autor qualsevol responsabilitat que li pugui ésser
exigida en virtut d’accions, reclamacions, multes o conflictes instats per tercers en
relació amb els drets d’explotació objecte del present contracte.
5.3 L’Autor és l’únic responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i
il·lustracions que puguin aparèixer en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat
de l’Ajuntament de Barcelona respecte de les eventuals reclamacions formulades de
tercers en relació als referits drets.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Encarna Palma Buzon, Tècnic, el dia 09/06/2021 a les 09:19, que informa;
Sr. MANUEL VAZQUEZ ASENCIO, Cap de Departament, el dia 09/06/2021 a les 17:59, que informa.

