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1. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei de disseny gràfic del sistema TIC inclou:
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-

Disseny gràfic del conjunt de webs culturals públiques

-

Disseny gràfic del gestor de continguts

-

Disseny gràfic de la plataforma virtual EVA

L’empresa adjudicatària realitzarà les validacions, proves, modificacions de
disseny i maquetació que siguin necessàries de cadascun dels materials que li
sol·liciti l’Ajuntament durant el procés d’elaboració de cada element.
Tasques a realitzar:
1.1. Disseny del conjunt de sis webs culturals públiques
1. Web d’aterratge
2. Web de difusió de l’oferta cultural
3. Web de difusió de serveis i recursos per a la creació i producció artística
4. Web de difusió de l’oferta formativa artística
5. Web de difusió de serveis i recursos per a la producció cinematogràfica
6. Web de difusió de continguts culturals en format audiovisual
Les webs contindran contingut estàtic i dinàmic. El contingut serà divers (menús,
submenús, text, fotos, vídeos, llistats, filtres, banners, formularis, calendaris,
cercadors...) i hi haurà una alta interconnexió entre les diferents pàgines web.
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1.1.1 Conceptualització i definició de l’estil gràfic de cada web:
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L’estil gràfic vindrà marcat pel llibre d’estil aportat pels tècnics del PECT ICC de
l’Ajuntament. Les sis webs han de tenir entitat pròpia i, al mateix temps, mantenir
una coherència gràfica.
1.1.2. Maquetació i programació:
Maquetació i programació de les sis pàgines web en HTML i CSS o amb eines
que generin components i codi des del disseny (com Sketch + Zeplin).
-

Núm. aproximat de pàgines de la web d’aterratge: 1

-

Núm. aproximat de pàgines de la web de difusió de l’oferta cultural: 20

-

Núm. aproximat de pàgines de la web de difusió de serveis i recursos per
a la creació i la producció artística: 15

-

Núm. aproximat de pàgines de la web de difusió formativa artística: 8

-

Núm. aproximat de pàgines de la web de difusió de serveis i recursos per
a la producció cinematogràfica: 15

-

Núm. aproximat de pàgines de la web de difusió de continguts culturals
en format audiovisual: 5

1.2. Disseny del gestor de continguts
1.2.1. Conceptualització i definició de l’estil gràfic del gestor de continguts del
conjunt de webs culturals.
L’estil ha de tenir relació gràfica amb les webs públiques. Les interfícies de gestió
de dades han de ser amables, senzilles i intuïtives per facilitar als usuaris la
gestió de continguts.
1.2.2. Maquetació i programació del gestor de continguts
S’haurà de programar en HTML i CSS o amb eines que generin components i
codi des del disseny (com Sketch + Zeplin).
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1.3. Disseny de la plataforma virtual EVA
1.3.1. Conceptualització i definició de l’estil gràfic de la plataforma virtual EVA (el
sistema gestor d’usuaris i de mòduls funcionals).
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L’estil ha de tenir relació gràfica amb les webs públiques. Les interfícies han de
ser amables, senzilles i intuïtives per facilitar la gestió i visualització dels perfils
d’usuaris i els mòduls funcionals (notificacions, dades personals, xats,
sol·licituds, inscripcions, etc.). Hi haurà mòduls funcionals que es repetiran a
diferents pàgines.
1.3.2. Maquetació i programació de la plataforma virtual EVA
S’haurà de programar en HTML i CSS o amb eines que generin components i
codi des del disseny (com Sketch + Zeplin).
-

Núm. aproximat de pàgines de la plataforma virtual EVA: 60

2. ABAST DEL SERVEI DE DISSENY GRÀFIC
2.1. Conceptualització i experiència de l’usuari
Conceptualització de l’experiència global d’usuari i dels continguts de cada web.
Elaboració dels dissenys de tots els apartats de les webs culturals públiques, del
gestor de continguts i de la plataforma virtual EVA.
S'haurà de desenvolupar una interfície d'usuari usable des de qualsevol
dispositiu, sistema operatiu i navegador web. Ha de complir amb els requisits
esperats d'experiència d'usuari i interacció web permetent a aquests un ús
senzill, intuïtiu, agradable i segur.
2.2. Disseny gràfic web
Disseny web responsiu i accessible.
Disseny de totes les plantilles responsives identificades en la fase conceptual,
amb els grafismes, botons, menús, submenús, formats de fotografia, vídeo, etc.
Creació dels elements gràfics necessaris (grafismes, infografies, icones...)
2.3 Flexibilitat
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Els components de cada vista del lloc web hauran de ser intercanviables i
reposicionables de manera que es puguin col·locar en l'ordre i quantitat que fos
necessari. Per tant, la solució a nivell de disseny de la interfície d'usuari ha de
ser modulable i escalable, tant a nivell de contenidors com de continguts en
hipertext dins d'aquests.
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2.4. Llibre d’estil
S’elaborarà un llibre d’estil de continguts amb les especificacions necessàries
per la incorporació de nous apartats i evolució de les webs.
2.5 Maquetació
S’ha de fer ús de les millors pràctiques en l'escriptura d'HTML5 fent un correcte
ús d'etiquetes, atributs, identificadors, classes, etc. Aquest marcat afectarà el
rendiment del lloc web i haurà de comptar amb un alt performance tant a nivell
de dispositius mòbils com d'escriptori.
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