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Plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de
creació, manteniment, suport tècnic i posicionament de la nova
pàgina web www.vallesjove.cat

Prescripció 1. Objecte del contracte
Aquest contracte té com a objecte la creació, el manteniment, el suport tècnic i el
posicionament de la Plataforma Web Marketplace VO: www.marketplacevo.cat
Aquesta PLATAFORMA WEB és una eina d’informació i comunicació entre agents
privats que desenvolupen la seva activitat econòmica amb seu a la comarca del Vallès
Oriental i que pretenen difondre i promocionar els seus serveis i/o productes i oferir-los
a possibles demandants.

Prescripció 2. Prestacions del contracte
El contracte comprèn les prestacions següents:
1) Dur a terme el desenvolupament (a nivell de disseny i programació) de la Plataforma
Web Marketplace VO: www.marketplacevo.cat amb les següents característiques i
funcionalitats:
a) Gestor de continguts CMS
i)

El desenvolupament de la PLATAFORMA WEB ha d’estar basat en el CMS
WordPress, emprant les últimes versions de PHP i el core de WordPress.

ii) Es realitzarà una preparació del lloc base segons consideracions generals
de bones pràctiques en el lloc WordPress. S’utilitzaran action, filters i hook
amb una estructura de carpetes i fitxers per al codi, que eviti grans
acumulacions de codi en un sol fitxer.
iii) Creació i gestió del certificat digital https durant la durada del contracte.
iv) Pel que fa a la seguretat, com a mínim s’implementaran els següents
mecanismes:
(1) Pàgina de login amb disseny i URL personalitzada, en lloc d’utilitzar la
que WordPress inclou per defecte.
(2) Imatge Captcha per al login i registre d’usuaris.
(3) Limitació del nombre d’intents fallits de connexió.
(4) Monitorització periòdica de fitxers de connectors i core de WordPress,
per detectar possibles modificacions.
(5) Bloqueig de visitants que intentin URL de vulnerabilitats conegudes.
v) Es maquetaran els continguts com a plantilles i components desenvolupats
en PHP, utilitzables des de WordPress, i podran ser generals (capçalera,
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peu, widgets laterals) o específics (només utilitzats en seccions concretes).
Hauran de ser elements individuals reutilitzables i configurables sense
necessitar programació. S’estimen un mínim de trenta components i
subcomponents.
vi) Els sistemes de menús han de ser funcionals en versió responsive o comptar
amb menú alternatiu per garantir la navegació en qualsevol tipus de
dispostiu, també seran editables des de l’administració de WordPress per:
(1) La capçalera principal.
(2) La capçalera de secció i el menú lateral.
(3) Altres possibles menús que es determinin durant l’execució.
vii) Es podrà utilitzar una plantilla comercial de WordPress o una de nova
creació, que no sigui una plantilla “filla” d’una ja existent. La plantilla podrà
ser construïda a partir d’un starter theme de base, però amb el seu propi
identificador, des del mateix WordPress i referenciant al CONSELL
COMARCAL.
viii) La PÀGINA WEB de tenir un gestor de continguts que permeti al CONSELL
COMARCAL modificar de manera fàcil tot el contingut (menús, pàgines de
contingut, galeries d’imatges, vídeos, documents, peus de pàgina, logotips,
enllaços i banners, etc.
b) Interfície i experiència de la persona usuària
i)

La PÀGINA WEB ha de funcionar correctament en diferents navegadors
(com a mínim: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Internet Explorer i
Opera).

ii) De càrrega ràpida, usant CDN (Xarxes de distribució de contingut estàtic),
sempre dins de la Unió Europea, i compressió de les dades estàtiques (CSS
i Javascript).
iii) Els subsites de la PÀGINA WEB hauran de ser accessibles mitjançant
enllaços directes (exemple: www.marketplacevo/areaprivada)
c) Característiques generals de la PÀGINA WEB
i)

La PÀGINA WEB ha d’estar disponible en 3 idiomes, amb possibilitat d’un
quart: Català, Castellà, Anglès i Francès (aquest últim en el cas d’oferir-ho
com a millora del contracte), amb un servei que faci la traducció automàtica
a partir de la versió en Català.

ii) El web ha de ser fàcilment exportable per tal de poder migrar a un nou
hostatge, en cas de ser necessari.
iii) En relació a les xarxes socials, la PÀGINA WEB permetrà:
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(1) La PLATAFORMA WEB incorporarà elements de valoració i rànquing de
continguts.
(2) La PLATAFORMA WEB ha de facilitar, com a mínim en les URL,
l’etiquetatge per a campanyes i mitjans per al correcte mesurament en
Analítica Web.
(3) El licitador habilitarà components que donin accés als perfils de xarxes
socials del Consell Comarcal i d’associacions empresarials i patronals en
certes pàgines (com a mínim: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram i
YouTube).
(4) S’utilitzaran components subministrats per les plataformes concretes
(Twitter, YouTube, etc.) que permeten la distribució dels continguts
publicats a les pròpies xarxes socials (per exemple: el contingut amb els
últims posts al Twitter o el visor de vídeos de YouTube).
iv) La línia gràfica de la nova PLATAFORMA WEB, ha de guardar una relació
amb el color oficial del CCVO i la pàgina oficial de l’organisme:
http://www.vallesoriental.cat. També pot preservar el logotip anterior del
MARKETPLACE VO.

d) Continguts de la PLATAFORMA WEB
i)

El contingut de la nova PLATAFORMA WEB està ja molt determinat encara
que l’empresa licitadora pot presentar noves propostes que millorin el seu
funcionament.

ii) La PLATAFORMA WEB ha de tenir una classificació homogènia de les
empreses registrades i dels productes, serveis i productes i serveis oferts:
(1) Classificació de les empreses: s’estableix partint de les seccions
d’activitat del CCAE-2009, és a dir, les lletres; i de les divisions de les
seccions, és a dir, fins als dos dígits. Aquesta classificació permet establir
una cerca de les empreses per filtratge de camps tancats. Aquesta
classificació la proporcionarà el Consell Comarcal del Vallès Oriental
(d’ara en endavant CCVOr).
(2) Classificació dels productes, serveis i productes i serveis: les ofertes es
diferencien en productes, serveis o ambdós casos junts. En qualsevol
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dels casos s’estableix una tipologia i l’especificitat del producte o servei
que després es cercarà a través d’una paraula clau.
iii) La PLATAFORMA WEB ha de tenir dues formes de visualitzar les ofertes
exposades:
(1) Visor cartogràfic. A través d’una llibreria o suport open-source de creació
de mapes web (preferiblement Leaflet) s’ha de crear un visor amb un
disseny exclusiu i inclusiu al CCVOr, amb una simbologia, colors i
encapçalament nous; i un contingut més d’acord a les necessitats de la
plataforma, amb un cercador i un filtratge d’atributs per trobar fàcilment
aquelles ofertes d’interès, un mapa de situació, una llegenda, i d’altres
funcionalitats que puguin resultar útils. A més, ha d’obrir el visor a
possibles implementacions i/o modificacions futures de la plataforma.
(a) Es compta amb un prototip de visor cartogràfic elaborat amb la
llibreria “Leaflet”, el qual es pot reaprofitar part del codi, simbologia i
funcionalitats però queden encara alguns objectius bàsics a resoldre
com ara el filtratge de les ofertes.
(b) La seva composició preveu un menú vertical de navegació al costat
esquerra amb els següents continguts:
(i) filtratge d’oferta segons la classificació per secció, divisió
d’activitat
o
per
municipi
de
l’empresa;
o
per
producte/servei/producte i servei o paraula clau de l’oferta. El
filtratge es podrà estipular per més atributs si així es veu adient
durant el desenvolupament de l’eina.
(ii) Botó d’ajuda. Informació sobre el funcionament del visor.
(iii) Zoom d’escala del mapa
(iv) Botó d’activació de la ubicació
(v) Llegenda dels objectes representats
(vi) Selecció de les capes base del mapa. Com a mínim ha de constar
la capa cartogràfica, topogràfica i ortofotograma, i els límits
municipals.
(c) La simbologia de les icones que ubiquen les ofertes en el territori serà
la següent:
(i) La forma de les icones és uniforme.
(ii) El color distingeix les seccions del CCAE-2009, és a dir, les
lletres.
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(iii) El dibuix de l’interior de les icones determina les divisions de les
seccions del CCAE-2009, és a dir, els dos dígits de classificació.
(d) El clic a la icona d’interès obre un menú vertical de navegació al
costat dret amb tota la informació desagregada referent a l’oferta, és
a dir, els atributs donats al registre (apartat 1.d.iv.1 i 2 de la
Prescripció 2) i la possibilitat de contactar amb l’empresa que l’oferta.
També obre, dins del mapa, una bombolla (o box) amb el nom de
l’empresa que ofereix el producte o servei.
(e) En alguna cantonada del visor s’ha d’incloure també un mapa de
situació que ubiqui l’usuari quan està navegant amb un augment de
zoom.
(f) El visor cartogràfic ha de poder ser administrat en qualsevol moment
pel CONSELL COMARCAL, sobretot pel que fa a l’edició de la
simbologia i el geoposicionament de les ofertes.
(2) Llistat. Les ofertes s’han de poder visualitzar a través d’un llistat numèric
i d’un llistat amb les imatges específiques dels productes o serveis. El clic
a l’oferta d’interès, ha de mostrar les seves dades bàsiques (producte,
servei o producte i servei, tipologia, especificació, pàgina web on trobarlo, etc.) i la possibilitat de contactar amb l’empresa que l’oferta. Per cercar
les ofertes d’interès, s’ha de tenir la possibilitat d’aplicar un filtratge tal i
com s’anuncia en l’apartat 1.d.ii.1.b.i de la Prescripció 2 del visor
cartogràfic.
iv) La visualització de les ofertes no es podrà dur a terme sense un previ registre
de l’empresa a la PLATAFORMA WEB, així com també un posterior registre
dels productes, serveis o productes i serveis que aquestes pretenen mostrar.
Aquest registre és totalment gratuït. Totes les dades del registre s’han de
poder gestionar a través d’un gestor de continguts considerat dins de la
pàgina de l“àrea privada”. Les dades que es donen en el moment del registre
són les següents (modificables a través de l’àrea privada) i serveixen com a
atributs a l’hora de fer les cerques per filtratge.
(1) Atributs del registre de l’empresa (on “*” és un camp obligatori i “$” un
camp d’opcions tancades):
(a) Dades de contacte
(i) Nom empresa*
(ii) NIF*
(iii) Persona de contacte
(iv) Pàgina web
6
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(v) Telèfon de contacte*
(vi) Mail de contacte*
(vii) Adreça fiscal*
(viii) Codi Postal*
(ix) Municipi*$
(x) Whatsapp
(xi) Horari
(xii) Facebook
(xiii) Instagram
(xiv) Twitter
(xv) Logo de l’empresa (format imatge)
(xvi) Secció d'activitat (lletra CCAE-2009)*$
(xvii)Divisió d'activitat (2 dígits CCAE-2009)*$
(b) Ocupació i Formació (Aquestes dades apareixen al registre i a
l’apartat de l’”àrea privada” però no es visualitzen de forma pública).
(i) Necessitats formatives $
(ii) Quines formacions podrien interessar a l'empresa?
(iii) Nombre de treballadors (homes) $
(iv) Nombre de treballadors (dones) $
(v) Necessitats de contractació de personal $
(vi) Previsió d'oferta laboral a cobrir $
(vii) Mètode de reclutament de personal $
(viii) Interès en acollir persones en pràctiques $
(ix) Interès en contractar amb subvenció a persones de col·lectius
vulnerables $
(x) Com ha incidit la COVID-19 a les noves maneres de treballar de
l’empresa
(xi) Nivell de facturació anual (per rangs) $
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(xii) Quines competències digitals es requereixen als treballadors
(2) Atributs del registre de l’oferta dels productes, serveis o productes i
serveis (on “*” és un camp obligatori i “$” un camp d’opcions tancades):
(a) Selecció de Producte
(i) Tipologia de producte*$
(ii) Especificar el producte*
(iii) Pàgina web on trobar el producte
(iv) Producte entregat a domicili?$
(v) Terminis estimats d'entrega
(vi) Certificats de qualitat o reconeixements
(vii) Altres comentaris
(viii) Fotografia
(b) Selecció de Servei
(i) Tipologia de servei*$
(ii) Especificar el servei*
(iii) Pàgina web on contractar el servei
(iv) Servei ofert a domicili?$
(v) Certificats de qualitat o reconeixements
(vi) Altres comentaris
(vii) Fotografia
(c) Selecció de Producte i Servei
(i) Totes les anteriors (a + b)...

(3) Al registre de l’oferta d’un producte, servei o producte i servei se li
assignarà de forma automàtica el geoposicionament al Visor cartogràfic
de la ubicació determinada en el registre dels camps “Adreça fiscal”,
“Codi postal” i “Municipi” de l’empresa referent. També la simbologia de
l’oferta en el visor ha d’estar establerta automàticament en funció de la
secció i la divisió CCAE-2009.
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(4) Al registre de l’oferta d’un producte, servei o producte i servei se li crearà
una data automàtica de registre i s’establirà una vigència límit per la qual
l’oferta seguirà visible a la plataforma. S’enviarà un correu electrònic i un
avís simultani a l’adreça proporcionada en el registre de l’empresa i a
l’apartat “àrea privada” respectivament, per tal que l’empresa validi
l’oferta i/o l’actualitzi.
v) Les dades de les empreses i/o de les ofertes es podran descarregar en
format .xml o .csv. Si s’aplica algun filtratge de dades en el visor cartogràfic
o en el llistat d’ofertes, la descàrrega ha d’estar també filtrada.
vi) La pàgina d’inici ha de tenir els següents continguts:
(1) Breu benvinguda
(2) Apartats del menú d’encapçalament i a on enllacen:
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Logotip del CCVO – enllaç a la web del CCVO
Inici – enllaç a la pàgina d’inici
Taulell d’anuncis – Enllaç a la pàgina “Taulell d’anuncis”.
Àrea privada (en el cas que no s’hagin introduït les credencials de
registre) o “Nom de l’usuari” (en el cas que ja s’hagin introduït les
credencials de registre) – Enllaç a la pàgina “Àrea privada”.
Empreses – Enllaç a la pàgina “Empreses”
FAQS – Enllaç a la pàgina “FAQS”.
Crèdits – Enllaç a la pàgina “Crèdits”
Contacte. – Enllaç a la pàgina “Contacte”.
Idioma – Selecció d’idiomes i canvi automàtic (català, castellà, anglès
i francès en el cas que s’ofereixi com a millora).

(3) Visor Cartogràfic incrustat amb el cercador per filtratge estipulat. Quan
s’aplica el filtratge a partir del mapa, també s’aplica al Llistat. S’ha
d’incorporar un botó amb la possibilitat de descàrrega d’un document en
format .xml o .csv de les dades de les ofertes filtrades.
(4) Llistat de les ofertes incrustat amb el cercador per filtratge estipulat. Quan
s’aplica el filtratge a partir del mapa, també s’aplica al Visor Web. S’ha
d’incorporar un botó amb la possibilitat de descàrrega d’un document en
format .xml o .csv de les dades de les ofertes filtrades.
(5) Banner amb el text “Registra’t com a nova empresa”. Enllaça a la pàgina
“Registra’t”.
(6) Banner amb el text “Afegeix una nova oferta” de producte, servei o
producte i servei. Enllaç a la pàgina “Àrea privada”.
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(7) Banner amb el text “Taulell d’anuncis”. Enllaç a la pàgina “Taulell
d’anuncis”.
(8) Banner mòbil amb altres pàgines d’interès.
(9) Informació de contacte al peu de la PLATAFORMA WEB.
vii) La pàgina “Taulell d’anuncis” és un taulell de demandes específiques en
format llistat que qualsevol usuari de la plataforma, sigui empresa, autònom,
administració o ciutadà, pot afegir omplint un breu formulari.
viii) La pàgina “Àrea privada” és un gestor de continguts on, a través de les
credencials de registre d’una empresa, s’entra a un espai privat en el que
l’empresa registrada pot modificar les seves dades de contacte, penjar noves
ofertes o modificar-ne d’antigues. També es poden visualitzar les
notificacions de contacte dels usuaris demandants així com respondre-les.
En accedir a la pàgina ”Àrea privada”, i en el cas que l’empresa registrada
no hagi donat prèviament les credencials d’accés al seu usuari, hi ha un avís
de petició d’usuari i contrasenya o de nou registre. Seleccionant “nou
registre” s’enllaça a la pàgina de “Registra’t”
ix) La pàgina “Registra’t” ofereix un formulari pel registre de les empreses a la
plataforma i la creació de la seva àrea exclusiva. El formulari inclou els camps
de les “Dades de contacte” i “Ocupació i Formació” de l’apartat d.iv.1.
x) La pàgina “Empreses” és un apartat d’informació d’interès per a les
empreses amb contingut divers com: ajudes i subvencions, contacte dels
ajuntaments de la comarca, llistat d’empreses registrades a la
PLATAFORMA WEB i característiques principals, etc.
xi) La pàgina “FAQS” és l’apartat d’ajuda al funcionament de la PLATAFORMA
WEB a través d’un text en format pregunta-resposta.
xii) La pàgina “Crèdits” és una llista dels diferents organismes publico-privats que
han fet possible i han estat partícips en l’impuls, creació i col·laboració del
desenvolupament de la PLATAFORMA WEB.
xiii) La pàgina “Contacte” és un formulari de contacte directe amb l’administrador
de la PLATAFORMA WEB. El formulari ha de demanar a l’interessat si es
tracta d’un suggeriment de millora, una incidència, un dubte, etc.
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xiv) Totes les pàgines derivades de la d’inici han de seguir una mateixa línia de
composició gràfica en la totalitat de la PLATAFORMA WEB.

e) Allotjament web
i)

El contractista s’ocuparà de l’allotjament de la PLATAFORMA WEB durant la
durada del contracte, ja sigui un cloud públic o en un servidor del mateix
licitador. L’allotjament no tindrà límits de tràfic o emmagatzematge, entenent
uns límits ètics.

f) Accessibilitat
i)

Tota la PÀGINA WEB ha de complir amb la normativa WCAG-AA (Web
Content Accessibility Guidelines) d’accessibilitat, establerta per la Web
Accessibility Initiative, arribant a un nivell AAA en aquelles seccions on la
configuració de continguts i el disseny ho permetin.

ii) La PLATAFORMA WEB disposarà d’un menú d’accessibilitat amb, com a
mínim, les següents opcions:
(1) Text: Modificació de mida i font.
(2) Filtres de color: Colors per defecte, escala de grisos i colors invertits.
(3) Zoom: Possibilitat d’ampliació de la mida de la web de forma
proporcional.
(4) Animació: Per defecte o desactivar.
iii) El contractista ha d’habilitar un mecanisme de presència per a les opcions
seleccionades a nivell navegador (galeta) o fins i tot perfil d’usuari (si s’inicia
sessió), de manera que es puguin aplicar automàticament cada vegada que
l’usuari accedeixi a la pàgina web.
g) SEO (optimització a cercadors)
i)

La programació i tot el contingut de la PÀGINA WEB s’han de generar tenint
en compte les millors pràctiques per a l’optimització de motors de recerca,
com ara:
(1) URL amb una estructura que afavoreixi la indexació per cercadors.
(2) Generació d’un mapa de contingut en format sitemap.xml o similar, per
reportar als cercadors de l’estructura del lloc.
(3) L’estructura HTML seguirà la metodologia de marcat semàntic d’HTML5,
amb una correcta utilització d’etiquetes (section, article, h1, h2, aside,
navigation, header, footer, etc.)
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(4) Totes les pàgines inclouran una navegació de molles de pa, que a més
de ser útil per a la persona usuària, incloguin el marcat necessari per
afavorir la seva classificació pels motors de cerca.
(5) Aquelles estructures de dades que ho permetin es definiran amb un
marcat de schema.org, per tal de facilitar la seva referència directa en
cercadors.
ii) Durant tota la durada del contracte, el licitador realitzarà una supervisió
periòdica de l’estat d’indexació i dels possibles problemes de SEO a través
de Google Motor Console, realitzant les accions correctives que siguin
necessàries.
h) Analítica web
i)

Realització d’informes periòdics d’analítica de les visites que ha rebut la
pàgina web, els apartats més visitats, i altra informació de Google Analytics.

2) Dur a terme el manteniment de la PÀGINA WEB www.marketplacevo.cat, que inclou
les accions següents:
a) Monitoratge automàtic del correcte funcionament de la PÀGINA WEB i de totes
les seves funcionalitats, mitjançant logs (registres d’activitat, errors i rendiment)
i alertes sobre aquests logs. En cas de detectar-se anomalies, dur a terme les
accions correctives necessàries.
b) Detecció i bloqueig de possibles atacs.
c) Detecció i eliminació de colls d’ampolla que fan que el funcionament de la
PLATAFORMA WEB sigui més lent a mesura que augmenta el nombre de
visitants.
d) Reporting actualitzat sobre el rendiment del web amb periodicitat mensual.
e) Correcció d’errors que puguin anar sorgint i que afectin a la seguretat del web.
f) Petites modificacions que mantinguin el web en correcte funcionament, com per
exemple la modificació de comptes de correu o comptes de xarxes socials, i que
no impliquin noves funcionalitats.
3) Prestar suport tècnic i administratiu al CCVOr en relació amb les consultes tècniques
de la PLATAFORMA WEB www.marketplacevo.cat
El CCVOr adreçarà les consultes al correu electrònic o plataforma de gestió
d’incidències que designi el contractista. El temps de resposta amb la resolució de
la consulta ha de tenir lloc en un màxim de 24 hores a comptar des de l’enviament
de la consulta.
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El contractista ha de comunicar l’adreça de correu electrònic o plataforma de gestió
d’incidències designada al CONSELL COMARCAL en un termini de tres dies
naturals a comptar des de la notificació de l’adjudicació del contracte.
El CONTRACTISTA es compromet a facilitar una formació a les persones que
gestionaran el perfil d’administrador/a de la PLATAFORMA WEB, així com un
manual d’ús sobre l’administració interna del web en un termini no superior a un mes
a comptar des de la posada en marxa del web. I a actualitzar-lo sempre que hi hagin
canvis substancials en l’esmenada gestió.
4) Gestionar i controlar el tràfic web per tal de no saturar el servidor on s’allotja la
PLATAFORMA WEB www.marketplacevo.cat
5) Realitzar còpies de seguretat diàries de les dades de la PLATAFORMA WEB per
evitar que es perdin continguts del web i que des del CONSELL COMARCAL es
puguin fer peticions de restauració si és necessari.
6) Posicionar la PLATAFORMA WEB www.marketplacevo.cat i el seu contingut, en el
mercat estatal, mitjançant la gestió de les campanyes de SEO:
a)
b)
c)
d)

Anàlisi de les fonts de tràfic orgànic
Anàlisi del posicionament
Proposta de paraules clau
Proposta i gestió de les accions per a millorar el posicionament natural de la
PLATAFORMA WEB.

7) Difondre en primera instància el registre de les empreses actuals al MarketplaceVO.
Enviar un e-mail informatiu al conjunt de les empreses actualment registrades a la
plataforma, indicant les noves característiques i el nou mètode de registre. Aquesta
tasca permetrà tenir les primeres empreses registrades.

Prescripció 3. Calendari d’execució
La realització de les diferents tasques s’ha de dur a terme d’acord amb el calendari
següent:

Fases

Temporalitat

1. Wireframing i Disseny
Caldrà presentar dues propostes de
disseny del web (home i un exemple de
pàgines interiors) per poder escollir
quina d’elles encaixa més amb la línia
presentada a l’objecte del contracte

15 dies a partir de la notificació
d’adjudicació del contracte

2. Programació i desenvolupament

5 mesos a partir de la finalització de la fase
de disseny
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3.Difusió del registre de les empreses
actuals.
Enviar un e-mail informatiu al conjunt de
les empreses actualment registrades a
la plataforma, indicant les noves
característiques i el nou mètode de
registre. Aquesta fase permetrà tenir les
primeres empreses registrades.

Màxim una setmana després de la
finalització de la fase 2.

4.Formació sobre el funcionament de
la plataforma
Oferir una formació als professionals
que s’encarregaran d’administrar la
pàgina web.

Màxim un mes després de la finalització de
la fase 2.

5. Testeig i resolució

15 dies a partir de la finalització de la fase
2.

6. Posada en marxa

1 setmana a partir de la finalització de la
fase 5.

7. Entregables
Manual d’ús sobre l’administració interna
del web.

No superior a un mes, a comptar des de la
finalització de la fase 2, paral·lel a la fase 4.

8. Manteniment
Prestació de manteniment, suport tècnic
i allotjament web.

3 anys a partir de la finalització de la fase 6
(4 anys s’hi s’ofereix la millora d’un any
extra de manteniment).

Prescripció 5. Seguiment i control dels treballs
El Servei de Millora i Estratègia Corporativa del Consell Comarcal podrà fixar reunions
periòdiques amb el contractista a la seu del CONSELL COMARCAL del Vallès Oriental
o bé en format telemàtic, a les quals aquest hi ha d’assistir, amb l’objectiu de determinar,
analitzar i valorar les incidències que es produeixin durant l’execució del contracte.
Durant l’execució de les tasques objecte del contracte, el contractista ha de, en tot
moment, facilitar al CONSELL COMARCAL la informació i documentació que aquest
sol·liciti per tal de tenir el coneixement total de les circumstàncies en que es
desenvolupen les tasques, així com dels problemes eventuals que puguin sorgir i de les
tecnologies, mètodes i eines utilitzades per resoldre’ls.
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