PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A
L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D’USABILITAT WEB I DE
DISSENY GRÀFIC DE LA PÀGINA WEB D’EMPRENEDORIA
DE BARCELONA ACTIVA (LOTS 1 I 2)
BARCELONA ACTIVA, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
La missió de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de
Barcelona, és: “Impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la
qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’impuls
de l’emprenedoria i el suport a les empreses. Responent a les diferents necessitats de les persones en
el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou, la social i solidària.
Ho fem potenciant l’apoderament de la ciutadania, el reequilibri entre territoris per assolir un model just
de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació”.
De forma més específica, a Barcelona Activa es dóna suport a aquesta missió tot “impulsant
l’emprenedoria, la creació i l’enfortiment de les empreses a Barcelona per contribuir al seu
posicionament com a ciutat generadora d’oportunitats de negoci i de treball de qualitat, promovent la
formació i la innovació en aquests àmbits com a motors de canvi i millora de la qualitat de vida de les
persones”.
Des de fa més de 30 anys, Barcelona Activa promou un extens conjunt de serveis que concreten
l’impuls de la política econòmica i el desenvolupament local de Barcelona a través de quatre línies
d’activitat:
- Ocupació: acompanyant la ciutadania durant el procés de recerca de feina i millora professional.
- Emprenedoria: donant suport a les persones emprenedores per fer realitat la seva idea de negoci.
- Empreses: ajudant a les empreses i organitzacions a créixer, connectar-se i consolidar-se en models
socialment responsables.
- Cibernàrium: oferint formació tecnològica a les persones que cerquen feina, emprenedores i
professionals.
I tot això es fa en clau de territori, perspectiva de gènere i des d’una visió d’economia plural.
L’Àrea d’Emprenedoria de Barcelona Activa té com a objectiu impulsar l’emprenedoria a la ciutat de
Barcelona i el seu ecosistema per tal d’augmentar les oportunitats de les persones, contribuir a la
creació de llocs de treball de qualitat, i posicionar Barcelona com a referent internacional en
emprenedoria. Amb aquesta finalitat, ofereix una cartera de serveis a les persones emprenedores
combinant l’accés universal i la personalització per a col·lectius, sectors i territoris més necessitats, i
realitza múltiples accions per reforçar l’ecosistema emprenedor i suma d’agents econòmics i socials de
la ciutat, perquè Barcelona esdevingui una ciutat referent en l’àmbit de l’emprenedoria i la innovació
social.
Actualment la web d’Emprenedoria és l’eina de treball de la Direcció Operativa Emprenedoria, inclosa
dins la Direcció Executiva d’Emprenedoria, Empresa i Innovació de Barcelona Activa, i dels seus
diferents departaments:
- Serveis a les persones emprenedores.
- Programes a Mida i Escola de Dones Emprenedores.
- Serveis d’Incubació i Nous models d’Incubació.
També és una web que ha de donar resposta a les activitats d’emprenedoria en el marc de l’Economia
Social i Solidaria que es gestiona des de la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica.
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ELS NOSTRES VALORS
Barcelona Activa treballa per fer de Barcelona una ciutat més justa i per transmetre una sèrie de valors:
1. Igualtat d’oportunitats i progrés social.
2. Cooperació, dins l’organització i amb d’altres.
3. Economia al servei de les persones: social i sostenible.
4. Esperit de servei públic, i ètica professional i personal.
Aquests valors, com no pot ser d’una altra forma, s’incorporen en la nostra comunicació i es reflecteixen
en la utilització de:
a) Un llenguatge integrador i no sexista.
b) Imatges que incorporen la paritat de sexes (amb un percentatge del 60% d’un sexe i un 40% de
l’altre sexe), la diversitat (tant de discapacitats, origen o intergeneracional) i que utilitzen i
representen exemples de diferents perfils que hi ha a la ciutadania de Barcelona, buscant una major
identificació entre l’organització i la persona usuària.
c) Missatges clars, entenedors i que eviten tecnicismes en la mesura del possible.

CONTEXT
L’ecosistema web de Barcelona Activa es troba en procés de reformulació i actualització per tal, no tan
sols d’ajustar-se als estàndards de comunicació digital actuals, sinó també d’anar un pas més enllà a
l’hora d’innovar en el mateix i establir-s’hi com un referent.
Actualment, Barcelona Activa compta amb diferents canals de comunicació i difusió digitals per informar
dels seus serveis i prestacions a l’hora de donar suport a l’atenció personalitzada que la ciutadania rep
als diferents equipaments de la ciutat. Aquests canals de difusió online estan adreçats als diferents
perfils d’usuari/ària, ja siguin vinculats a la recerca de feina, a la millora de la seva capacitació
professional, les persones emprenedores, les start-ups o els diferents tipus d’empresa.
La seva finalitat és ajudar a assolir els objectius de Barcelona Activa amb un doble vessant: informar
dels serveis i novetats i facilitar la inscripció a les activitats, cursos formatius i programes a mida per
generar oportunitats de treball, promocionar el caràcter emprenedor i innovador de la ciutat i un tipus
d’economia més plural, social i sostenible a la ciutat.
Tots els serveis es basen en l’atenció personalitzada per part dels equips tècnics de cada una de les
línies d’activitat als diferents equipaments i espais d’informació. Els llocs web són, però, l’àgora pública
on s’informa de l’actualitat informativa; de l’agenda d’activitats i esdeveniments disponibles (més de
quatre-centes al mes) i dels programes actius o d’obertura imminent.
Aquests es veuen complementats pels newsletters de cada una de les línies d’activitat, i les xarxes
socials, que han esdevingut instruments essencials en la comunicació més directa per accedir als
recursos, cursos i serveis, que molt sovint queden amagats sota una arquitectura web excessivament
jeràrquica i poc usable en dispositius mòbils.
Dades vistes als portals web (comparativa Q4 2016-2017).
Si ens centrem en els llocs web, el volum de sessions mensuals és de gairebé 360.000, amb un accés
destacat a la pàgina web de Treball, seguida de la pàgina web corporativa.
Sessions
Q1 2016

Q1 2017

%

Web corporatiu

301.074

272.575

-10,5%

Treball

726.109

998.887

37,5%
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Empreses (OAE)

124.378

37.770*

*

EMPRENEDORIA

91.190

121.402

33,1%

Cibernàrium

146.405

129.727

-12,4%

4.162

-44%

Barcelona Negocis 7.445
*Dades incompletes.

ELS REPTES DEL NOU ECOSISTEMA DIGITAL DE BARCELONA ACTIVA
L’entorn digital de Barcelona Activa ha d’evolucionar amb una òptica de servei centrada en la persona
usuària, adaptant-se als seus hàbits de consum d’informació en mobilitat i fent ús de les dades
registrades en els espais personals per oferir activitats i serveis a mida ajustats al seu perfil.
D’aquesta necessitat d’evolució se’n deriven un seguit de reptes a assolir:
- Situar la persona usuària al centre de la navegació, entenent les necessitats de cada públic i
organitzant els espais i continguts digitals de manera simple i eficient.
- Establir uns paràmetres d’usabilitat i disseny comuns entre els diferents canals (vegeu els webs
www.barcelonactiva.cat/empreses i www.barcelonactiva.cat/cibernarium).
- Potenciar la interacció i consulta transversal entre els diferents espais digitals (entre pàgines webs i
amb les xarxes socials) com a generadors recíprocs de tràfic.
- Reforçar encara més la marca Emprenedoria de Barcelona Activa.
- Definir una estratègia de fidelització al llarg de les diferents etapes per emprendre de la persona
usuària, amb mecanismes coordinats de serveis de valors als i les membres ja registrats.
- Permetre a la persona usuària l’accés des d’un únic espai personal als recursos, programes i serveis
compartits entre les diferents línies d’activitat.
- Dotar de major visibilitat els continguts a la persona usuària i en conseqüència, a la ciutadania.
Aquest 2018, ens plantegem continuar amb la renovació de l’ecosistema digital amb l’actualització de
dues pàgines web: el web corporatiu i el web d’Emprenedoria.
barcelonactiva.cat/emprenedoria és l’espai de les persones emprenedores. El web presenta els
serveis que ajuden a transformar una idea en negoci i fer-la créixer, amb tot el suport per elaborar el
pla d’empresa o trobar finançament. Aquesta és l’adreça web actual a tenir en compte per al redisseny:
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/
El lloc web té més de 8 anys d’antiguitat, i el seu disseny no és competitiu en el mercat TIC actual de
Barcelona. Així i tot, més enllà del disseny, el web tampoc està enfocat a les preferències i a les
necessitats del públic objectiu actual d’Emprenedoria de Barcelona Activa, ni al nou model de prestació
de serveis en què s’està treballant. Per això, a finals de 2017 es va realitzar un procés de validació de
wireframes per donar resposta als nous reptes digitals de la pàgina web i endegar aquest procés.
En definitiva, la pàgina web d’Emprenedoria necessita una urgent actualització tecnològica i de disseny
per respondre a les noves necessitats dels i les usuaris/àries, adaptant-se a les eines i requisits
tecnològics més innovadors, fent-se així permeable als canvis i novetats de l’ecosistema digital, a la
visibilitat i usabilitat mobile i amollant-se a la integració i compartició de continguts via xarxes socials.
EL NOU MODEL PER AL CENTRE DE RECURSOS PER EMPRENDRE I LA NOVA PÀGINA WEB
La nova metodologia té com a objectius actualitzar els serveis, assolir majors quotes d'integració, arribar
a nous col·lectius, aprofundir en la participació, la col·laboració i el treball en xarxa així com els
accessos i mitjans omnicanal.
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El nou procés per emprendre amb Barcelona Activa s’entén en 4 nivells de maduració: ideació,
modelització, planificació i execució, que s’agrupen en dues fases o etapes: preparació i
desenvolupament.
Fases:

1 PREPARACIÓ

2 DESENVOLUPAMENT

Nivells:

1 IDEACIÓ

3 MODELITZACIÓ

2 PLANIFICACIÓ

4 EXECUCIÓ

Aquests 4 nivells tenen objectius, metodologies de treball i recursos diferents. També els espais dins
del Centre de Recursos seran diferenciats i respondran a unes necessitats concretes. Per això. la nova
metodologia passa per noves eines i recursos, que s’han de reflectir i actualitzar en una nova pàgina
web.
Quan la persona usuària accedeixi a la nova pàgina web trobarà una interfície web que dependrà de si
està registrada a la pàgina o no, i del nivell en què es trobi el seu projecte emprenedor. El lloc web
d’Emprenedoria partirà de la interfície 0, en què la persona usuària no ha executat el login de la pàgina
web i presentarà uns elements de servei i informació estàndard i genèrics. Un cop executat el login,
però, la interfície de la pàgina web es vincularà amb el CRM (Customer Relationship
Management/gestor de dades) de Barcelona Activa i s’ajustarà al perfil de la persona que hi accedeix,
sent capaç d’identificar en quin nivell d’Emprenedoria es troba i quines eines i recursos li ha de
presentar. Un canvi que a nivell de disseny gràfic s’haurà de veure reflectit tal com s’especifica en els
wireframes ja desenvolupats (vegeu annex).
Aquesta nova metodologia posa el gestor de dades com a eina de treball central, on tota l’activitat de
la persona usuària i els seus projectes empresarials queda registrada, ajudant a contextualitzar la
navegació, proposa continguts web específics, etc.
EL NOSTRE PÚBLIC OBJECTIU AL LLOC WEB
Per tal d’avaluar la necessitat comunicativa, funcional i de distribució de continguts dels diferents
programes i serveis que es duen a terme des de l’àrea d’Emprenedoria i es mostren al seu lloc web, és
imprescindible conèixer quins són els diferents targets o públic objectiu sobre els que té impacte la
nostra activitat:
- Persones emprenedores, que tenen la voluntat de fer realitat la seva idea de negoci, sigui de forma
col·lectiva, comunitària o individual. Volem donar suport a la iniciativa emprenedora per posicionar
Barcelona com a referent internacional de ciutat emprenedora.
- Start-ups i empreses de recent creació que necessiten acompanyament i assessorament per
poder créixer i connectar-se amb l’ecosistema i així contribuir a la seva consolidació amb models
socialment responsables i a la generació d’ocupació de qualitat.
- Dones emprenedores, amb la voluntat de créixer i consolidar-se professionalment.
- Persones emprenedores i professionals internacionals, que veuen com Barcelona pot ser el lloc
on establir un destí per créixer professionalment.
- Persones treballadores de Barcelona Activa que accedeixen i cerquen continguts corporatius.
ELS OBJECTIUS DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ EN L’ECOSISTEMA DIGITAL EMPRENEDOR
L’objectiu estratègic de Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa és aconseguir que l’ecosistema
emprenedor de Barcelona conegui els productes i serveis que li oferim, i que confiï en l’organització
perquè l’acompanyi en el seu procés vital d’emprenedoria i creixement professional.
Per assolir aquest objectiu, s’ha de treballar per:
- Posicionar Barcelona Activa com a marca referent de l’Ajuntament de Barcelona en els serveis
adreçats a les persones emprenedores i start-ups.
- Incrementar la notorietat de la nostra marca (branding), i mostrar el nou model del Centre de
Recursos per Emprendre, més proper i a l’avantguarda de la innovació digital.
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- Enfocar l’entorn digital a les necessitats de les persones usuàries: mobile, responsive, usable i que
afavoreixi la venda creuada de serveis (cross selling).
- Amb continguts fàcils de trobar i identificar.
- Privilegiant una arquitectura lògica de navegació, escalable i evolutiva que permeti a la persona
usuària una experiència única i còmode en qualsevol entorn de consulta.
- Aconseguir una major interacció de la ciutadania amb l’organització, ja sigui via presencial o via
online.
- Augmentar el coneixement dels productes i serveis de l’àrea d’Emprenedoria, amb una comunicació
orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones usuàries. Per tal de col·locar Barcelona
Activa com l’eina o recurs necessari en l’assoliment del seu projecte professional.
- Augmentar la vinculació de les persones usuàries d’Emprenedoria amb el nou model.
- Posicionar Barcelona Activa i l’àrea d’Emprenedoria com una entitat que està al costat i al servei de
les persones emprenedores i les start-ups.
- Posicionar Barcelona com un hub d’innovació i emprenedor a nivell internacional.
Per tot això, el nou web d’Emprenedoria ha de ser el canal de difusió dels programes, activitats i serveis
a l’ecosistema emprenedor i l’espai expositor i de referència informativa amb la persona usuària.
OBJECTE I ABAST DE LA LICITACIÓ
La present licitació té per objecte els serveis d’anàlisi de la usabilitat i de disseny del lloc web
d’Emprenedoria (www.barcelonactiva.cat/emprenedoria) en dos lots:
- Lot 1: Serveis d’anàlisi d’usabilitat web del nou lloc web d’Emprenedoria.
- Lot 2: Serveis de disseny gràfic del nou lloc web d’Emprenedoria, tenint com a punt de referència
els wireframes i l’arbre de continguts ja realitzats.
Per tant, dividim el present concurs en dos lots independents que s’hauran d’executar de forma
simultània en el temps: Usabilitat web i Disseny gràfic. En un període d’uns sis mesos està previst
llançar dues licitacions més, vinculades al nou lloc web d’Emprenedoria: la corresponent a la integració
del disseny i la de desenvolupament de continguts per al web.
Per la present licitació l’empresa adjudicatària serà responsable de:
- La coordinació de les tasques del lot adjudicat del contracte.
- La interlocució amb Barcelona Activa.
- El procés de consultoria (reunions, entrevistes i coordinació amb la Direcció d’Emprenedoria de
Barcelona Activa), que ajudi a la presa de decisions que portin a desenvolupar el nou lloc web
d’Emprenedoria.
- La coordinació amb l’empresa guanyadora de l’altre lot, per tal d’adaptar i ajustar els possibles
canvis de disseny gràfic d’acord a l’estudi i recomanacions d’usabilitat web.
També serà responsable de dotar el contracte amb els recursos necessaris, tant humans com materials,
que permetin el correcte desenvolupament d’aquestes tasques, des de la direcció del projecte fins a la
seva execució de forma integral.
El lloc web d’Emprenedoria haurà de ser accessible a tot tipus de persones amb discapacitat o d’edat
avançada (norma UNE 139803), és a dir, amb un nivell d’accessibilitat garantida d’AA.
El nou gestor i editor de continguts web serà Liferay. El departament de Sistemes de la Informació de
Barcelona Activa, coordinarà i supervisarà els requisits tècnics funcionals del projecte d’Usabilitat i
Disseny per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt del projecte per la següent fase
de programació del nou lloc web d’Emprenedoria.
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LOT 1. USABILITAT DEL WEB D’EMPRENEDORIA DE BARCELONA ACTIVA
Objecte
La present licitació té per objecte l’anàlisi d’usabilitat del nou lloc web d’Emprenedoria de Barcelona
Activa, per garantir una bona usabilitat web i la correcta consecució d’objectius de les persones usuàries
que el visitin. L'objectiu és testejar tot el procés de creació i disseny del projecte de la nova web
d'emprenedoria, garantint, d’una banda, la usabilitat del disseny de la plataforma i d’una altra, la
consecució d'objectius de les persones usuàries que utilitzin el nou portal. La nova web
d'emprenedoria de Barcelona Activa ha d'aportar valor a la persona usuària.
Barcelona Activa, ja ha realitzat una primera versió de wireframes (actualment tenim 120 plantilles
diferents de wireframes), els quals contenen una primera versió Desktop i Mobile (desenvolupats en
Balsamiq, però també disposem de format PDF). La present licitació permetrà testejar i fer les
modificacions pertinents de l’arquitectura de la informació i els wireframes presentats. Es podrà
demanar accés a aquests wireframes de forma complerta mitjançant una reunió amb les persones de
contacte que aquest plec designa.
La usabilitat de la nova web emprenedoria ha de permetre garantir, amb una navegació senzilla i de
fàcil accessibilitat, els següents objectius:
- Registrar-se com a persona usuària a la web per poder optar als serveis que ofereix el servei
d’Emprenedoria de Barcelona Activa.
- Trobar els formularis i fer el registre de la nova sessió informativa presencial i online.
- Trobar les activitats a la web, l’assessorament i les eines digitals. En concret, la sessió informativa i
l’eina de triatge. També accedir als serveis d’Emprenedoria.
- Trobar la informació, el formulari de sol·licitud d’accés i els recursos de les incubadores. També
accedir als serveis d’incubació i nous models d’incubació.
- Trobar la informació i les sol·licituds per participar en els diferents programes d’Emprenedoria.
- Trobar la informació i els recursos d’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores.
- Trobar la informació, activitats, programes i per donar suport a l’Economia Social i Solidària.
- Altres objectius no esmentats anteriorment que es justifiquin a la proposta.
L’empresa guanyadora del lot 2 serà la responsable d’aplicar posteriorment en les plantilles tots els
canvis identificats en l’anàlisi d’usabilitat i aprovats per Barcelona Activa
Les proves d’usabilitat del nou lloc web d’Emprenedoria es realitzaran al laboratori d’usabilitat (UX LAB)
de Barcelona Activa, amb la corresponent coordinació i supervisió de les tasques en tota la fase de
desenvolupament del projecte. Barcelona Activa serà el propietari intel·lectual de la realització del test
d’usabilitat del nou lloc web d’Emprenedoria, i tot el que envolta el seu desenvolupament -s’exigirà
clàusula de confidencialitat-.
Metodologia
La finalitat del web és donar suport a les persones emprenedores de la ciutat de Barcelona, per això la
metodologia ha posar a la persona usuària al centre. Per aquest motiu la metodologia de testeig ha
d’estar centrada en els diferents perfils de persona usuària i la documentació que es genera al voltant
d’aquesta. Durant el període d'execució d'aquest encàrrec, Barcelona Activa podrà establir controls de
qualitat i accions d'assegurament de la qualitat de les activitats objecte de l'encàrrec.
Esperem d’aquesta licitació que l’empresa guanyadora desenvolupi les tasques, descrites en els punts
subsegüents:
1) Validació de l’arbre de continguts i wireframes que ja disposa Barcelona Activa, selecció de panels
de persones usuàries.
2) Conceptualització de la definició de flux d’ús.
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L’estudi d’usabilitat ha de contenir mínimament una recerca de persones usuàries i una anàlisi dels
resultats d’aquesta. Un cop interpretada aquesta recerca s’hauran definit persones i escenaris de
l’ecosistema del servei d’Emprenedoria de Barcelona Activa. Definim els perfils inicials bàsics de
persones usuàries:
- Perfil extern: els perfils de persones emprenedores que estan prèviament definits per Barcelona
Activa són: la persona emprenedora comuna de Barcelona Emprenedoria, la persona emprenedora
d’Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores, la persona emprenedora d’Economia
Social i Solidària i persones usuàries de Barcelona Activa (Barcelona Treball, Cibernàrium i
Barcelona Empreses).
- Perfil persona no usuària: cal garantir que algun dels perfils siguin persones emprenedores que no
són usuàries de Barcelona Activa.
- Perfil intern: persones treballadores de Barcelona Activa que utilitzen la web com a eina de treball
per l’assessorament o per donar respostes a demandes d’informació o incidències que tinguin les
persones emprenedores de Barcelona Activa.
- Altres perfils no esmentats anteriorment es podran afegir sempre que es justifiquin a la proposta.
També s’ha de conceptualitzar la definició de flux d’ús i validar la primera versió de wireframes que
facilitarà Barcelona Activa. Un requisit per a la metodologia de lot 1 és que l’execució de l’estudi es
realitzarà al laboratori de proves (UX LAB) de Barcelona Activa.
Informació addicional
Facilitem enllaç a Drive amb tota la informació necessària:
- Wireframe de la Home.
- Wireframe del Directori d’empreses.
- Wireframe de l’Agenda d’activitats.
- Pack descarregable amb tots els wireframes i arbre de continguts
LOT 2. DISSENY GRÀFIC DEL WEB D’EMPRENEDORIA DE BARCELONA ACTIVA
Objecte
La present licitació té per objecte atorgar els serveis de disseny gràfic del lloc web d’Emprenedoria de
Barcelona Activa, que és la porta d’accés als serveis per a persones emprenedores i el punt de
referència de l’ecosistema emprenedor de la ciutat.
El disseny gràfic ha de tenir com a punt de partida el disseny dels wireframes ja desenvolupats del lloc
web d’Emprenedoria (vegeu Annexos), que inclou el disseny responsive, per optimitzar el seu ús a
ordinadors, tablets i smartphones. I ha de servir per posicionar el web d’Emprenedoria a l’avantguarda
digital, amb un disseny innovador, simple, pràctic i intuïtiu per a qualsevol tipus de persona usuària i
dispositiu tecnològic. Ha de permetre visualitzar i integrar agendes d’activitat, elements audiovisuals
com vídeos, mapes, documents, infogràfics o eines complementàries de forma completament integral,
com el Pla d’Empresa més enllà dels continguts textuals.
El nou lloc web d’Emprenedoria ha de tenir en consideració un disseny gràfic basat, en primer lloc, en
el nou model per emprendre del Centre de Recursos per Emprendre. Ha de permetre visualitzar i
distingir en els diferents elements de la pàgina, tal com s’especifica en els wireframes adjunts (vegeu
annexos), en quin dels quatre nivells del nou model es troba, un cop executa el login a la pàgina web.
Per tant, la interfície de pàgina serà diferent segons si executa el login o no.
En segon lloc, ha de permetre dirigir fàcilment la persona usuària als recursos, serveis, activitats i eines
de més interès, segons quin sigui el seu nivell emprenedor. Aquests interessos vénen determinats per
les dades del seu login. I, finalment, ha de permetre ser l’espai de consulta i cerca del qual Barcelona
Activa pot fer per l’ecosistema emprenedor de la ciutat.
Seguint aquests principis, l’empresa de disseny podrà proposar i plantejar les millores que consideri
oportunes respecte a les pantalles dels wireframes annexats, sempre que els canvis siguin factibles i
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coherents per a Barcelona Activa i tinguin en compte l’entorn de desenvolupament i la seva posterior
integració sobre el gestor de continguts Liferay.
És objecte d’aquest plec la creació de la imatge global per la web, la seva adaptació a totes les
plantilles definides en els 3 idiomes (català, castellà i anglès) i per entorns mobile i la seva programació
d’HTML optimitzada per a la posterior integració en Liferay.
TIMINGS DE FEINA I LLIURABLES
Barcelona Activa fa una proposta teòrica de fases:
Es parteix, d’un arbre de continguts i wireframes definits internament i que cal testejar amb persones
usuàries del servei (ja sigui persones internes de l’organització, com les persones emprenedores).
Aquests wireframes s’han desenvolupat utilitzant Balsamiq, i també es disposen en PDF.
Reunió inici projecte de coordinació del lot 1 i lot 2, definició de l’abast, del cronograma, planificació de
les etapes i les reunions de validacions (Usabilitat, Wireframes, Disseny i Lliurable final).
Els dos lots estaran coordinats pel present contracte. A la fase 1 es farà el test d'usabilitat, a la fase 2
es crearà el disseny i a la fase 3 es farà el test d'usabilitat d'acord amb el nou disseny. Cada fase estarà
coordinada i s'haurà de validar fins a arribar al prototip web. . Entenem que la fase 2 i la fase 3 no són
seqüencials, i caldrà si és el cas, que les dues licitadores es coordinin per a poder garantir els timings
d’execució del projecte. El procés està desglossat en el diagrama de fases que trobareu a continuació.
Diagrama de fases de desenvolupament del test d’usabilitat i disseny de la nova web d’emprenedoria:

LOT 1
TEST
USABILITAT

FASE
FASE1 1

LOT 2
Validació USER

DISSENY

Fase
2 2
FASE
Fase 3

FASE 3

LOT 2

LOT 1
Modificació de
wireframes

Validació disseny

TEST USABILITAT DISSENY

Validació Final

Prototip
web
Coordinació

Coordinació

Reunió 1

Reunió 2

Reunió 3

Reunió 4

A les reunions de coordinació hauran d’estar present les parts representatives de Barcelona Activa, que
estiguin afectades en el desenvolupament del projecte:
-

Emprenedoria de Barcelona Activa, part coordinadora del projecte
User Experience de Barcelona Activa: validacions d’usabilitat.
Màrqueting i Comunicació Barcelona Activa: validacions de disseny.
Sistemes d'Informació Barcelona Activa: validacions tecnològiques.
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Es preveu que tot el procés duri un màxim de 6 mesos d’execució.
Lot 1:
- Primera fase: Definició de públic i escenaris. Els lliurables seran la documentació de l’informe que
inclogui les necessitats i expectatives de la línia d’emprenedoria de Barcelona Activa, els
requeriments de contingut i les especificacions funcionals.
Addicionalment, en aquesta fase s’hauran de validar amb les persones usuàries: l'arbre de
continguts, l'etiquetatge, l'estructura i el findability. Si els resultats del test del menú revelen errades
al mateix, caldrà treballar una nova proposta de menú tenint en compte les preferències de les
persones usuàries. Els lliurables seran la documentació que inclogui l'arbre de continguts definitiu,
documentació del test realitzat, resultats i conclusions.
Aquesta fase també haurà d'incloure una avaluació d’usabilitat sobre els wireframes predefinits i les
correccions d'errors dels wireframes. Els lliurables d'aquesta fase seran l'informe d'errors, accions
de canvis proposats, desenvolupament dels workflows i els mapes de navegació de la plataforma.
Posteriorment les modificacions i millores dels wireframes.
Com a darrer punt, com es podrà veure en el desglossament de l’import del present lot, les
modificacions i millores dels wireframes actuals, tenen assignades una partida pressupostaria de
5.000 euros en format de bossa d’hores per a tals efectes.
- Segona fase: coordinació amb l’empresa guanyadora del lot 2 Disseny, per implementar els canvis
necessaris, pactar un calendari conjunt de treball i planificació del mateix.
- Tercera fase: Test d’usabilitat per validar el disseny i fluxos de navegació del lot 2. Es podrà incloure
metodologia no esmentada anteriorment sempre que es justifiqui al pla d’acció.
Lot 2:
- Segona fase: inici i creació del nou disseny de la web d'acord amb els criteris testejats d’usabilitat i
els wireframes i navegació aprovats de la fase 1 (lot 1).
- Tercera fase: realització del test d’usabilitat del nou disseny de la pàgina web i les correccions
pertinents, per validar fluxos de navegació. Es podrà incloure metodologia no esmentada
anteriorment sempre que es justifiqui al pla d’acció.
La finalitat del prototip web és poder produir la web tecnològicament amb la validació de la usabilitat i
el disseny, i la seva gestió de canvis en tot el procés de desenvolupament. El disseny del nou portal
haurà de fonamentar-se en criteris d'usabilitat i disseny responsive. A més d'aquestes condicions, el
disseny ha de respectar les directrius d'identitat visual corporativa i d’estil de Barcelona Activa.
Aquesta activitat està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la
Unió Europea, en el marc del programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 2: Foment
de l’emprenedoria i serveis d’incubació i actuació 3: Eines digitals per emprendre. Tots els
materials desenvolupats hauran de tenir el logos corresponents al projecte FEDER com i caldrà ubicarlo en especial al lloc web resultant.
Barcelona Activa és el propietari intel·lectual de la realització test d’usabilitat de la nova web
d’Emprenedoria i tot el que envolta al seu desenvolupament, present en el document de la licitació.
(S’exigirà CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT).
En el laboratori usabilitat (UX LAB) de Barcelona Activa es realitzaran les proves d’usabilitat de
la nova web d’Emprenedoria. L’UX LAB de Barcelona Activa estarà coordinat i supervisat per
Barcelona Activa en tota la fase de desenvolupament del projecte.
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Informació addicional
Facilitem enllaç a Drive amb tota la informació necessària:
- Arbre de continguts de la web d’Emprenedoria.
- Wireframe de la Home.
- Wireframe del Directori d’empreses incubades.
- Wireframe de l’Agenda d’activitats..
- Manual d’Identitat Corporativa de Barcelona Activa
- Guia d’estil gràfic de l’Ajuntament de Barcelona (vegeu pàg.11, Barra Corporativa).
- Manual d’estil de Barcelona Activa.
- Accés al Banc d’Imatges de Barcelona Activa.
- URL de l’actual pàgina web d’Emprenedoria.
APROVA:

Sara Berbel Sánchez
Directora General BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 5 de març de 2018
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A
L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D’USABILITAT WEB I DE
DISSENY GRÀFIC DE LA PÀGINA WEB CORPORATIVA DE
BARCELONA ACTIVA (LOTS 3 I 4)
BARCELONA ACTIVA, L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
La missió de Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de
Barcelona, és: “Impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure la millora de la
qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de l’ocupació, l’impuls
de l’emprenedoria i el suport a les empreses. Responent a les diferents necessitats de les persones en
el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou, la social i solidària.
Ho fem potenciant l’apoderament de la ciutadania, el reequilibri entre territoris per assolir un model just
de desenvolupament econòmic i de creació, manteniment i repartiment de l’ocupació”.
De forma més específica, a Barcelona Activa es dóna suport a aquesta missió tot “impulsant
l’emprenedoria, la creació i l’enfortiment de les empreses a Barcelona per contribuir al seu
posicionament com a ciutat generadora d’oportunitats de negoci i de treball de qualitat, promovent la
formació i la innovació en aquests àmbits com a motors de canvi i millora de la qualitat de vida de les
persones”.
Des de fa més de 30 anys, Barcelona Activa promou un extens conjunt de serveis que concreten
l’impuls de la política econòmica i el desenvolupament local de Barcelona a través de quatre línies
d’activitat:
- Ocupació: acompanyant la ciutadania durant el procés de recerca de feina i millora professional.
- Emprenedoria: donant suport a les persones emprenedores per fer realitat la seva idea de negoci.
- Empreses: ajudant a les empreses i organitzacions a créixer, connectar-se i consolidar-se en models
socialment responsables.
- Cibernàrium: oferint formació tecnològica a les persones que cerquen feina, emprenedores i
professionals.
I tot això es fa en clau de territori, perspectiva de gènere i des d’una visió d’economia plural.
ELS NOSTRES VALORS
Barcelona Activa treballa per fer de Barcelona una ciutat més justa i per transmetre una sèrie de valors:
5. Igualtat d’oportunitats i progrés social.
6. Cooperació, dins l’organització i amb d’altres.
7. Economia al servei de les persones: social i sostenible.
8. Esperit de servei públic, i ètica professional i personal.
Aquests valors, com no pot ser d’una altra forma, s’incorporen en la nostra comunicació i es reflecteixen
en la utilització de:
d) Un llenguatge integrador i no sexista.
e) Imatges que incorporen la paritat de sexes (amb un percentatge del 60% d’un sexe i un 40% de
l’altre sexe), la diversitat (tant de discapacitats, origen o intergeneracional) i que utilitzen i
representen exemples de diferents perfils que hi ha a la ciutadania de Barcelona, buscant una major
identificació entre l’organització i la persona usuària.
f) Missatges clars, entenedors i que eviten tecnicismes en la mesura del possible.
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CONTEXT: L’ECOSISTEMA DIGITAL DE BARCELONA ACTIVA
L’ecosistema web de Barcelona Activa es troba en procés de reformulació i actualització per tal, no tan
sols d’ajustar-se als estàndards de comunicació digital actuals, sinó també d’anar un pas més enllà a
l’hora d’innovar en el mateix i establir-s’hi com un referent.
Actualment, Barcelona Activa compta amb diferents canals de comunicació i difusió digitals per informar
dels seus serveis i prestacions a l’hora de donar suport a l’atenció personalitzada que la ciutadania rep
als diferents equipaments de la ciutat. Aquests canals de difusió online estan adreçats als diferents
perfils d’usuari/ària, ja siguin vinculats a la recerca de feina, a la millora de la seva capacitació
professional, les persones emprenedores, les start-ups o els diferents tipus d’empresa.
La seva finalitat és ajudar a assolir els objectius de Barcelona Activa amb un doble vessant: informar
dels serveis i novetats i facilitar la inscripció a les activitats, cursos formatius i programes a mida per
generar oportunitats de treball, així com promocionar el caràcter emprenedor i innovador de la ciutat i
un tipus d’economia més plural, social i sostenible.
Tots els serveis es basen en l’atenció personalitzada per part dels equips tècnics de cada una de les
línies d’activitat als diferents equipaments i espais d’informació. Els llocs web són, però, l’àgora pública
on s’informa de l’actualitat informativa, de l’agenda d’activitats i esdeveniments (més de quatre-cents al
mes) i dels programes actius o d’obertura imminent.
Els llocs web es complementen amb els newsletters setmanals de cada una de les línies d’activitat i
les xarxes socials, que han esdevingut instruments essencials en la comunicació més directa per
accedir als recursos, cursos i serveis, que molt sovint queden amagats sota una arquitectura web
excessivament jeràrquica i poc usable en dispositius mòbils.
Dades vistes als portals web (comparativa Q4 2016-2017).
Si ens centrem en els llocs web, el volum de sessions mensuals és de gairebé 360.000, amb un accés
destacat a la pàgina web de Treball, seguida de la pàgina web corporativa i l’oferta d’activitats
formatives del Cibernàrium.
Sessions
Q4 2016

Q4 2017

%

WEB
301.074
CORPORATIU

272.575

-10,5%

Treball

726.109

998.887

37,5%

Empreses
(OAE)

124.378

37.770*

*

Emprenedoria

91.190

121.402

33,1%

Cibernàrium

146.405

129.727

-12,4%

Barcelona
Negocis

7.445

4.162

-44%

* Dades incompletes.

ELS REPTES DEL NOU ECOSISTEMA DIGITAL DE BARCELONA ACTIVA
L’entorn digital de Barcelona Activa ha d’evolucionar amb una òptica de servei centrada en la persona
usuària, adaptant-se als seus hàbits de consum d’informació en mobilitat i fent ús de les dades
registrades en els espais personals per oferir activitats i serveis a mida ajustats al seu perfil.
D’aquesta necessitat d’evolució se’n deriven un seguit de reptes a assolir:
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- Situar la persona usuària al centre de la navegació, entenent les necessitats de cada públic i
organitzant els espais i continguts digitals de manera simple i eficient.
- Establir uns paràmetres d’usabilitat i disseny comuns entre els diferents canals (vegeu els webs
www.barcelonactiva.cat/empreses i www.barcelonactiva.cat/cibernarium).
- Potenciar la interacció i consulta transversal entre els diferents espais digitals (entre pàgines webs i
amb les xarxes socials) com a generadors recíprocs de tràfic.
- Reforçar encara més la marca Barcelona i Barcelona Activa.
- Definir una estratègia de fidelització al llarg de les diferents etapes professionals de la persona
usuària, amb mecanismes coordinats de serveis de valors als i les membres ja registrats.
- Permetre a la persona usuària l’accés des d’un únic espai personal als recursos, programes i serveis
compartits entre les diferents línies d’activitat.
- Dotar de major visibilitat els continguts de Barcelona Activa a la persona usuària i en conseqüència,
a la ciutadania.
Aquest 2018, ens plantegem continuar amb la renovació de l’ecosistema digital amb l’actualització de
dues pàgines web: el web corporatiu i el web d’Emprenedoria.
barcelonactiva.cat és el web corporatiu que reuneix la informació més corporativa de l’empresa, que
serveix com eix distribuïdor cap a la resta de webs de serveis per a tota persona que consulta via
Internet, atret per la reputació de la marca en els àmbits de l’emprenedoria, el suport a les empreses o
els ajuts a l’ocupació. Aquesta és l’adreça web actual: www.barcelonactiva.cat.
La pàgina web corporativa necessita una urgent actualització tecnològica i de disseny per respondre a
les noves necessitats dels i les usuaris/àries, adaptant-se a les eines i requisits tecnològics més
innovadors, fent-se així permeable als canvis i novetats de l’ecosistema digital, a la visibilitat i usabilitat
mobile i amollant-se a la integració i compartició de continguts via xarxes socials.
El web corporatiu ha de conviure i retroalimentar-se de forma proactiva amb la resta de l’ecosistema
digital de l’Agència, com les xarxes socials, amb un volum creixent i molt rellevant de persones
seguidores.
Per això, a finals de 2017 es va realitzar un procés de validació de wireframes per donar resposta als
nous reptes digitals de la pàgina web i per endegar el procés de renovació del web que segueix amb la
present licitació.
EL NOSTRE PÚBLIC OBJECTIU AL LLOC WEB
Com dèiem, el web corporatiu fa de porta d’accés i redistribució cap a la resta de pàgines web de les
diferents línies d’activitat de Barcelona Activa, alhora que presenta la informació pròpiament corporativa
de l’agència: organització i informació institucional, projectes europeus, publicacions, transparència,
etc.
Així, aquest lloc web té molts targets o públics objectius diferents, sobre els que té impacte la nostra
activitat i l’entitat:
- Ciutadania de Barcelona en situació d’atur, que estan o no en procés de cerca de feina. Entre
aquest col·lectiu, destaca la importància d’arribar als i les més joves (menors de 30 anys) i els majors
de 45 anys, ja que es tracten dels dos col·lectius on l’atur incideix amb major intensitat a la nostra
ciutat.
- Veïns i veïnes dels districtes amb major desigualtat de la ciutat. Barcelona Activa és l’entitat
responsable d’executar (conjuntament amb els propis districtes) els Plans de Desenvolupament
Econòmic de Districte.
- Persones treballadores en actiu, que estan en procés de millora i progrés professional
- Empreses, entitats i pimes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que necessiten
acompanyament i assessorament per poder créixer i connectar-se amb l’ecosistema i així contribuir
a la seva consolidació amb models socialment responsables i a la generació d’ocupació de qualitat.
- Persones emprenedores, que tenen la voluntat de fer realitat la seva idea de negoci, sigui de forma
col·lectiva, comunitària o individual. Volem donar suport a la iniciativa emprenedora per posicionar
Barcelona com a referent internacional de ciutat emprenedora.
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- Empreses i professionals internacionals, que veuen com Barcelona pot ser el lloc on invertir /
obrir una delegació i alhora ser un destí per créixer professionalment.
- Institucions i entitats nacionals i internacionals, que són o poden ser partners de determinats
projectes i/o programes o serveis, així com persones individuals (investigadores, docents i
interessades en polítiques públiques) que cerquen informació sobre Barcelona Activa com a agència
de desenvolupament local.
- Persones treballadores de Barcelona Activa que accedeixen i cerquen continguts corporatius.
ELS NOSTRES OBJECTIUS DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ
L’objectiu estratègic de Màrqueting i Comunicació de Barcelona Activa és aconseguir que la ciutadania
de Barcelona conegui els productes i serveis que li oferim, i que confiï en l’organització perquè
l’acompanyi en el seu procés vital (ja sigui de cerca de feina o de millora professional, ja sigui en la
realització de la seva idea emprenedora, la seva formació o en el creixement empresarial del seu
negoci).
Al tractar-se del web corporatiu, en aquest cas hi ha un altre objectiu estratègic que és el posicionament
de Barcelona Activa a nivell institucional i entre l’ecosistema econòmic local i internacional, com un
agent clau pel desenvolupament econòmic de la ciutat i del seu teixit professional i empresarial.
Per assolir aquests objectius, s’ha de treballar per:
- Posicionar Barcelona Activa com a marca referent de l’Ajuntament de Barcelona en els serveis
adreçats a les persones a l’atur, emprenedores i pimes.
- Incrementar la notorietat de la nostra marca (branding), i mostrar la nova Barcelona Activa, més
propera al territori i a la persona, sensible a la perspectiva de gènere i la inclusió i a l’avantguarda
de la innovació digital.
- Enfocar l’entorn digital a les necessitats de les persones usuàries: mobile, responsive, usable i que
afavoreixi la venda creuada de serveis (cross selling).
- Amb continguts fàcils de trobar i identificar.
- Privilegiant una arquitectura lògica de navegació, escalable i evolutiva que permeti a la persona
usuària una experiència única i còmode en qualsevol entorn de consulta.
- Aconseguir una major interacció de la ciutadania amb l’organització, ja sigui via presencial o via
online.
- Augmentar el coneixement dels productes i serveis de Barcelona Activa, amb una comunicació
orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones usuàries. Per tal de col·locar Barcelona
Activa com l’eina o recurs necessari en l’assoliment del seu projecte professional o empresarial.
- Augmentar la vinculació de les persones usuàries de Barcelona Activa amb la nova marca.
- Posicionar l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa com a entitats que estan al costat i al servei
de les persones i de les empreses.
- Posicionar Barcelona Activa com una entitat referent a nivell local i internacional en el
desenvolupament econòmic del territori.
Per tot això, el nou web corporatiu ha de ser el canal de difusió dels programes, activitats i serveis a la
ciutadania i, alhora, l’espai expositor i d’informació de l’empresa com a organització i entitat referent en
el desenvolupament local.
OBJECTE I ABAST DE LA LICITACIÓ
La present licitació té per objecte els serveis d’anàlisi de la usabilitat i de disseny del lloc web corporatiu
(www.barcelonactiva.cat) en dos lots:
- Lot 3: Serveis d’anàlisi d’usabilitat web del nou lloc web corporatiu.
- Lot 4: Serveis de disseny gràfic del nou lloc web corporatiu, tenint com a punt de referència els
wireframes i l’arbre de continguts ja realitzats.
Per tant, dividim el present concurs en dos lots independents que s’hauran d’executar en part de
forma simultània en el temps: Usabilitat web i Disseny gràfic. En un període d’uns sis mesos està
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previst llançar dues licitacions més vinculades al nou lloc web corporatiu: la corresponent a la integració
del disseny i la de desenvolupament de continguts pel web.
Per la present licitació, l’empresa adjudicatària serà responsable de:
- La coordinació de les tasques del lot adjudicat del contracte.
- La interlocució amb Barcelona Activa.
- El procés de consultoria (reunions, entrevistes i coordinació amb la Direcció de Màrqueting i
Comunicació de Barcelona Activa), que ajudi a la presa de decisions que portin a desenvolupar el
nou lloc web corporatiu.
- La coordinació amb l’empresa guanyadora de l’altre lot, per tal d’adaptar i ajustar els possibles
canvis de disseny gràfic d’acord a l’estudi i recomanacions d’usabilitat web.
També serà responsable de dotar el contracte amb els recursos necessaris, tant humans com materials,
que permetin el correcte desenvolupament d’aquestes tasques, des de la direcció del projecte fins a la
seva execució de forma integral.
El lloc web corporatiu haurà de ser accessible a tot tipus de persona, incloent-hi persones amb
discapacitat o d’edat avançada (normativa UNE 139803), és a dir, amb un nivell d’accessibilitat
garantida d’AA.
El nou gestor i editor de continguts web serà Liferay. El departament de Sistemes de la Informació de
Barcelona Activa, coordinarà i supervisarà els requisits tècnics funcionals del projecte d’Usabilitat i
Disseny per assegurar la coherència transversal i l'evolució del conjunt del projecte per la següent fase
de programació del nou lloc web corporatiu.
LOT 3. USABILITAT DEL WEB CORPORATIU DE BARCELONA ACTIVA
Objecte
La present licitació té per objecte atorgar l’anàlisi d’usabilitat del nou lloc web corporatiu de Barcelona
Activa, per garantir una bona usabilitat web i la correcta consecució d’objectius de les persones usuàries
que el visitin. L’objectiu és validar la usabilitat del web tenint en compte els dos vessants del web
corporatiu: la institucional i la de les persones usuàries finals.
Per garantir-ho caldrà testejar, com a mínim, una maqueta navegable del disseny del nou portal web,
d’acord a la tipologia dels perfils dels i les usuaris/àries i als principals fluxos de navegació. La maqueta
de disseny serà elaborada per l’empresa guanyadora del lot 4 a partir de les indicacions de l’empresa
del lot 3. Qualsevol altre material necessari per a altres testos proposats per l’empresa adjudicatària
del lot 3 anirà a càrrec seu.
L’empresa guanyadora del lot 4 serà la responsable d’aplicar posteriorment en les plantilles tots els
canvis identificats en l’anàlisi d’usabiltat i aprovats per Barcelona Activa.
Les proves d’usabilitat del nou lloc web corporatiu es realitzaran al laboratori d’usabilitat (UX LAB) de
Barcelona Activa, amb la corresponent coordinació i supervisió de les tasques en tota la fase de
desenvolupament del projecte. Barcelona Activa serà el propietari intel·lectual de la realització del test
d’usabilitat del nou lloc web corporatiu, i tot el que envolta al seu desenvolupament -s’exigirà clàusula
de confidencialitat-.
Informació addicional
Facilitem enllaç a Drive amb tota la informació necessària:
Wireframe de la Home.
Wireframe d’On Som.
Link de descàrrega Dropbox al Paquet complet d’arbre de continguts i wireframes del nou lloc
web corporatiu (pdt).
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LOT 4. DISSENY GRÀFIC DEL WEB CORPORATIU DE BARCELONA ACTIVA
Objecte
La present licitació té per objecte atorgar el servei de disseny gràfic del lloc web corporatiu de Barcelona
Activa, que serveix com a porta d’accés i punt de consulta dels serveis, actualitat, activitats i continguts
informatius i corporatius de l’Agència a la ciutat.
El nou lloc web corporatiu ha de tenir en consideració un disseny gràfic basat, en primer lloc, en la
funció endògena de “porta d’accés” als continguts corporatius de la pròpia web i, en segon, a la funció
exògena de distribució cap a la resta de webs de les diferents línies d’activitat (Barcelona Treball,
Emprenedoria, Empreses i Cibernàrium)
El disseny gràfic ha de tenir com a punt de partida el disseny dels wireframes ja desenvolupats del lloc
web corporatiu (vegeu Annexos), que inclou el disseny responsiu, per optimitzar el seu ús a ordinadors,
tablets i smartphones. I ha de servir per posicionar el web de Barcelona Activa a l’avantguarda digital,
amb un disseny innovador, simple, pràctic i intuïtiu per a qualsevol tipus de persona usuària i dispositiu
tecnològic. Ha de permetre visualitzar i integrar agendes d’activitat, elements audiovisuals com vídeos,
mapes, documents o infogràfics, de forma completament integral, més enllà dels continguts textuals.
En definitiva, el disseny ha de permetre a la pàgina web ser, per una banda, el portal de cerca i consum
d’informació corporativa i, de l’altra, el difusor de l’activitat de la resta de línies d’activitat, tant per a
noves persones usuàries com per a les que ja han visitat prèviament l’ecosistema digital de Barcelona
Activa, sigui quin sigui el seu estatus professional, domini tecnològic, procedència, gènere o edat.
Seguint aquests principis, l’empresa de disseny podrà proposar i plantejar les millores que consideri
oportunes respecte a les pantalles dels wireframes annexats, sempre que els canvis siguin factibles i
coherents per Barcelona Activa i tinguin en compte l’entorn de desenvolupament corporatiu i la seva
posterior integració sobre el gestor de continguts Liferay.
És objecte d’aquest plec la creació de la imatge global per la web, la seva adaptació a totes les
plantilles definides en els 3 idiomes (català, castellà i anglès) i per entorn Mobile, i la seva
programació HTML optimitzada per a la posterior integració en Liferay.
També s’inclou en l’encàrrec la creació d’una maqueta navegable que servirà per realitzar el test
d’usabilitat i que es farà adaptant la línia gràfica aprovada (una primera versió), i seguint les
recomanacions dels fluxos de navegació a testejar, que indiqui l’empresa adjudicatària del lot1. En la
creació de la maqueta es podran proposar, d’acord amb Barcelona Activa i l’empresa del lot1, els copys
de les seccions a testejar.
TIMINGS DE FEINA I LLIURABLES
Els dos lots estaran coordinats pel present contracte, ja que els serveis corresponents estan
intrínsecament vinculats. El projecte s’executarà aproximadament al llarg de tres mesos des de
l’adjudicació dels dos lots. A més, es realitzarà una reunió d’inici de projecte per coordinar els lots 3
i 4 i definir l’abast final del projecte; el cronograma d’accions i etapes d’entrega, i les reunions de
validació de:
• El disseny gràfic de la pàgina web.
• La maqueta navegable per al test d’usabilitat.
• El test d’usabilitat de la maqueta navegable de la pàgina web.
• Les modificacions del disseny gràfic del web per ajustar-se a les recomanacions UX (Experiència
d’Usuari).
Proposta inicial de fases:
Fase 1:
Lot 3. Proposta de metodologia, definició de perfils i plantejament del test d’usabilitat. Proposta de
fluxos de navegació a analitzar.
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Lliurables: Plantejament del test d’usabilitat a realitzar, recomanacions per la maqueta navegable,.
Lot 4. Proposta de disseny gràfic global i adaptació a la maqueta navegable per a test d’usabilitat.
Lliurables: Proposta de disseny (psds) i maqueta navegable programada en el format acordat.
Fase 2:
Lot 3: Execució del test d’usabilitat.
Lliurables: Documentació relacionada al test realitzat.
Lot 4: Evolució de la proposta de disseny als diferents nivells del web.
Lliurables: Psds adaptació d’imatge i material necessari per evolucionar la proposta inicial
Fase 3:
Lot 3: Entrega de resultats de l’anàlisi d’usabilitat.
Lliurables: Informe final i recomanacions. S’hauran d’incloure l'informe d'errors, accions de canvis
proposats, desenvolupament de workflows, mapes de navegació i proposta de modificacions i millores,
si s’escau.
Lot 4: Aplicació de les modificacions necessàries segons els resultats de l’anàlisi d’usabilitat i
desenvolupament de totes les plantilles.
Lliurables:
- Dissenys actualitzats (psd)
- HTMLs i Css de totes les plantilles
- Guia d’Estil reculli els elements gràfics i estilístics de la nova pàgina web. La guia incorporarà
recomanacions d’ús gràfic, que serveixin com a referència per a futurs lloc web vinculats a
l’ecosistema digital de Barcelona Activa.
El format d’entrega definitiu del disseny gràfic del nou web corporatiu serà HTML, llest per ser
programat sobre la plataforma de gestió web Liferay.
La facturació per part de l’empresa es realitzarà per fases segons s’acordi prèviament per les dues
parts. Caldrà facturar electrònicament.
Informació addicional
Facilitem enllaç a Drive amb tota la informació necessària:
- Arbre de continguts del nou web corporatiu.
- Wireframe de la Home.
- Wireframe d’On Som.
- Wireframe de l’Economia Social i Solidària.
- Manual d’Identitat Corporativa de Barcelona Activa
- Guia d’estil gràfic de l’Ajuntament de Barcelona (vegeu pàg.11, Barra Corporativa).
- Manual d’estil de Barcelona Activa.
- Accés al Banc d’Imatges de Barcelona Activa.
- URL de l’actual pàgina web de Barcelona Activa.

APROVA:

Sara Berbel Sánchez
Directora General BARCELONA ACTIVA SAU SPM
Barcelona, 5 de març de 2018
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Annex: Links amb el material a descarregar
Lots 1 i 2: Serveis d’usabilitat web i de disseny gràfic de la pàgina web d’emprenedoria de
barcelona activa: https://drive.google.com/open?id=1X9iR8ix6woVWdQmKf3Rn95fhUtkbayh7
Lots 3 i 4: Serveis d’usabilitat web i de disseny gràfic de la pàgina web Corporativa de Barcelona
activa: https://drive.google.com/open?id=1voeXi6FAr7CInx1myqRachM87n3ATCL_
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