	
  

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN LA
CONTRACTACIÓ D’UNA EMPRESA QUE S’ENCARREGUI DEL DELS
SERVEIS D’ASSESSORIA I CONTROL DE QUALITAT DELS
CONTINGUTS PRESENTS A LA BBDD INFOTUR
PRIMER.- Antecedents
L’Agència Catalana de Turisme (ACT), òrgan de promoció turística dependent del
Departament d’Empresa i Coneixement, gestiona el Banc de Continguts InfoTur que conté
continguts textuals (tant editorials com de referència1) en 6 idiomes2, imatges/vídeo i
informació cartogràfica.
Aquests continguts estan preparats per poder difondre’s a través dels diferents canals de
l’ACT: Internet, dispositius mòbils o publicacions en paper.
Podeu accedir als Gestors de Continguts de la base de dades infoTur a:
Continguts textuals:
https://infotur.act.cat o http://infotur.act.cat
Usuari: Visualitzador
Clau: V3nf4t5r
Els continguts fotogràfics es troben a :
http://cmsmultimedia.catalunya.com/razuna
Usuari: Convidat
Clau: lN8YeiyY

SEGON.- Objecte
L’objecte és contractar a una empresa que doni un servei d’assessoria i control de
qualitat dels continguts textuals (tant editorials com de referència) presents a la
BBDD InfoTur. Les tasques es concreten en:

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Entenem com a contingut de referència aquell tipus de contingut que tracta elements descriptius
objectivables; per exemple, les dades d’un hotel, les instal·lacions, els serveis, com arribar o informació
específica d’un contingut determinat —com el handicap o el nombre de forats en el cas dels camps de golf. Tots
aquests continguts formen part del fitxer anomenat BBDD del sector turístic.
Els continguts editorials són aquells on la línia editorial, amb la definició dels eixos de comunicació, té més pes,
ja que permeten una construcció elaborada al camp conceptual; per exemple, la descripció d’una ruta o d’un
restaurant.
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Els 6 idiomes principals són català, castellà, anglès, francès, alemany i rus.
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•

Donar suport a l’equip de InfoTur en l’àmbit de la gestió dels continguts textuals
generats per tercers.

•

Suport a la gestió de les tasques relacionades amb la documentació de
fotografies i vídeos.

•

Suport a la gestió de dades cartogràfiques

•

Control de qualitat i realització d’informes de l’àrea de continguts.

Les tasques concretes de cada grup es descriuen al punt tercer del present plec. L’ACT
definirà i determinarà sempre quins són els continguts que s’han de gestionar.
Els motius que justifiquen la no divisió en lots de l’objecte estan continguts a l’annex de la
memòria justificativa del contracte.

TERCER.- Obligacions de l’adjudicatari.
Les obligacions de l’empresa adjudicatària seran:
A- Continguts textuals
Donar suport a l’equip de InfoTur en l’àmbit dels continguts textuals, l’empresa
contractada haurà de realitzar els següents treballs de control amb els seus respectius
lliuraments:
A 1- Respecte als continguts de referència
-

Revisió dels continguts textuals presents a InfoTur : L’empresa haurà de
realitzar una revisió de la totalitat dels continguts textuals presents a la
informació referencial, editorial i meta informació associada als elements
multimèdia ja existents a InfoTur, per detectar possibles errors o desactualitzacions. Aquesta revisió s’haurà de realitzar mitjançant mostres (un
mínim d’un 15% dels registres totals), i presentar-ne l’informe oportú a l’ACT.
Aquest percentatge és podrà ampliar si es detecten errors importants a la
primera mostra realitzada.

-

L’empresa haurà de revisar la totalitat els continguts realitzats per l’empresa
responsable de l’elaboració dels nous continguts mitjançant mostres (un
mínim d’un 15% dels registres totals), i presentar-ne l’informe oportú a l’ACT.
Aquest percentatge és podrà ampliar si es detecten errors importants a la
primera mostra realitzada.
	
  

-

Revisió de l’aplicació de les pautes marcades per l’ACT L’empresa haurà
de revisar que els continguts realitzats per l’empresa responsable de
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l’elaboració dels nous continguts de referència es cenyeixen a la Línia
editorial i els Manuals d’estil textual en català i castellà de l’ACT.

-

Qualsevol altre tasca que se’n derivi de les anteriors i l’ACT consideri
adient afegir.

A 2- Respecte als continguts editorials
-

Identificar els Punts d’Interès (POI’s) dels quals s’han d’elaborar
continguts. L’empresa haurà d’identificar els POI’s dels quals és convenient
elaborar continguts editorials en funció de les necessitats de l’ACT.

-

Identificació d’autors i col·laboradors. L’empresa haurà d’identificar, si
s’escau, els diferents autors i col·laboradors encarregats d’elaborar els
continguts editorials d’InfoTur que l’ACT trobi necessaris.
	
  

-

Seguiment i control de qualitat dels nous continguts editorials.
L’empresa haurà de fer seguiment i control de qualitat del treball dels autors
encarregats de l’elaboració dels continguts editorials d’InfoTur.
	
  

-

Revisió de l’aplicació de les pautes marcades per l’ACT. L’empresa haurà
de revisar que els continguts editorials realitzats pels autors es cenyeixen a la
Línia editorial i els Manuals d’estil textual en català i castellà de l’ACT.

-

Identificar els Punts d’Interès (POI’s) que s’han de traduir. L’empresa
haurà d’identificar els POI’s que s’hauran de traduir al 2017 en funció de les
necessitats de l’ACT.

-

Qualsevol altre tasca que se’n derivi de les anteriors i l’ACT consideri
adient afegir.

B- Imatges/vídeos
-

Identificar dels Punts d’Interès (POI’s) dels quals s’han d’elaborar
imatges/vídeos. L’empresa haurà d’identificar els POI’s dels quals és convenient
elaborar imatges/vídeos en funció de les necessitats de l’ACT.

-

Coordinació de l’equip de fotògrafs/productores. L’empresa haurà de
coordinar, si s’escau, els fotògrafs/productores encarregades d’elaborar les
imatges/vídeos d’InfoTur.
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-

Suport en l’obtenció de permisos. L’empresa haurà de donar suport als
fotògrafs/productores i a l’ACT en l’obtenció dels permisos necessaris per
realitzar les fotografies.
	
  

-

Seleccionar tipus d’imatges/vídeos a adquirir/generar. L’empresa haurà de
seleccionar les fotografies/vídeos a comprar, tot garantint-ne tant la qualitat
tècnica com l’adequació de les mateixes a la Línia editorial i el Manual d’estil de
fotografia existents.
	
  

-

Coordinar l’equip de documentalistes. L’empresa haurà de coordinar l’equip de
documentalistes encarregats de documentar les fotografies i pujar-les al Banc
d’imatges de l’ACT.

-

Coordinar l’equip d’editors gràfics. L’empresa haurà de coordinar l’equip
d’editors gràfics encarregats de enquadrar i retocar les fotografies del Banc
d’imatges de l’ACT.
	
  

-

Qualsevol altre tasca que se’n derivi de les anteriors i l’ACT consideri
adient afegir.

C- Dades cartogràfiques
-

Seguiment i control de qualitat de la georeferenciació. L’empresa haurà de fer
seguiment i control de qualitat la georeferenciació realitzada per l’empresa
encarregada de georeferenciar els POI’s d’InfoTur. Aquesta revisió s’haurà de
realitzar mitjançant mostres (un mínim d’un 5% dels registres totals), i presentarne l’informe oportú a l’ACT.

-

Qualsevol altre tasca que se’n derivi de les anteriors i l’ACT consideri
adient afegir.

D- Control de qualitat
És un requisit indispensable que les empreses adjudicatàries portin a terme un control de
qualitat dels continguts actualitzats/creats. L’objectiu és que els errors dels continguts de
referència d’InfoTur no superin el 5%.
L’empresa adjudicatària haurà vetllar per a que els continguts segueixin els criteris editorials
i les normes d’estil especificades en la documentació següent: Línia editorial, Manual d’estil
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per als continguts textuals en català, Manual d’estil per als continguts textuals en castellà i
Estructura conceptual d’InfoTur. L’ACT proveirà a l’empresa adjudicatària d’aquesta
informació a l’inici de projecte.
L’empresa haurà de fer seguiment i control de les traduccions realitzades en els idiomes
abans indicats per l’empresa encarregada. Aquest control és realitzarà durant tot el període
de vigència del contracte i tantes vegades com consideri oportú l’ACT.
Informes del projecte
En finalitzar el projecte, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a l’ACT un informe amb la
informació següent:
-

Número exacte de registres actualitzats.

-

Número exacte de registres creats.

-

Detall de les fonts d’informació utilitzades per a cada tipologia de contingut.	
  

-

Detalls de les incidències detectades durant el projecte.	
  

-

Nombre d’hores emprades i conceptes en el que s’han invertit.	
  

L’ACT es reserva el dret, durant el projecte, de sol·licitar informes parcials per fer controls
de qualitat periòdics. També es potestat de l’ACT ampliar els ítems de control previstos en
aquets informe.

QUART Comissió de seguiment i validació
La composició de la comissió serà la següent:
•

Una persona en representació de l’ACT.

•

Una persona en representació de l’empresa adjudicatària.

Amb una periodicitat mínima mensual reunirà el comitè per tal de realitzar el seguiment del
projecte. A tal efecte l'interlocutor de l’ACT determinarà els informes necessaris que es
realitzaran durant l'execució del contracte, així com els seus terminis de lliurament per part
de l'empresa adjudicatària. A partir d’aquestes reunions s’aixecaran les actes oportunes, que
haurà de realitzar i signar l'empresa adjudicatària. En cas de discrepància, preval el criteri de
l’ACT.
L’adjudicatari es compromet a complir amb els requeriments que la Comissió de Seguiment
li faci en el marc de l’execució del projecte. Tanmateix, haurà de presentar en qualsevol
moment i sempre a requeriment de l’ACT, un document de control signat on constin nombre
d’hores emprades i els conceptes en els que s’han invertit.
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CINQUÈ.- Dades econòmiques
Prescripció tècnica 5.1. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de cent vuitanta-sis mil quatre-cents setanta-vuit euros amb
noranta-quatre cèntims (186.478,94 €), IVA exclòs
Prescripció tècnica 5.2. Pressupost base de licitació
El pressupost màxim d’aquesta licitació és de noranta-tres mil dos-cents trenta-nou euros amb
quaranta-set cèntims (93.239,47 €), IVA exclòs, cent-dotze mil vuit-cents dinou amb setantacinc cèntims (112.819,75 €), IVA inclòs.
Aquest pressupost de licitació s’ha calculant fent una estimació de tres-mil cinc-centes
(3.500) hores anuals, en funció del preu unitari hora: vint-i-sis euros amb seixantatrescèntims (26,63 €) sense IVA, trenta-dos euros amb vint-i-tres cèntims. (32,23 € )IVA
inclòs.
El sistema de determinació del pressupost base de licitació és el que consta en el plec de
clàusules administratives particulars.

Prescripció tècnica 5.3. Condicions de pagament
El pagament es farà d’acord amb el següent calendari: als 5 mesos a partir de la signatura
del contracte i prèvia justificació i presentació de la factura es procedirà a pagar les hores
consumides fins al moment. La resta, un cop finalitzat el contracte i una vegada consumides
la totalitat de les hores restants i prèvia justificació i presentació de la factura corresponent.

Prescripció tècnica 5.4. Durada del contracte.	
  
La durada del contracte s’iniciarà l’1 de gener del 2021 o en el moment de la seva signatura,
pel cas que aquesta data sigui posterior a l’1 de gener de 2021 finalitzarà igualment el 31 de
desembre de 2021. Aquest contracte es podrà prorrogar per 1 any.
Prescripció tècnica 5.5 Criteris de valoració per a l’adjudicació del concurs
Els criteris objectius de valoració seran els que apareixen en el següent quadre:
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (objectius):
Criteris / subcriteris
1- Preu

Punts (%)
50

Criteris d’adjudicació la valoració dels quals depenen d’un judici de valor
(subjectius):
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Criteris / subcriteris
2- Projecte tècnic
3- Qualitat de les mostres lliurades...

Punts (%)
10
40

Criteri 1. Preu
L’oferta que presenti el preu hora més baix obtindrà màxima puntuació, i per a la resta es
disminuirà la puntuació proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes.
S’utilitzarà la fórmula següent:
Oferta més baixa x punts del preu
--------------------------------------------------- = puntuació
Oferta que es puntua
Criteri 2. Projecte tècnic
Es valorarà:
•

•

Especificació del procés de treball complet. (4 punts)
o

Definició de les etapes, activitats i tasques a realitzar (1 punt).

o

Dependencies i prioritats entre tasques (1 punt).

o

Perfils associats a la realització de les tasques (1 punt).

o

Definició dels entregables a obtenir en les tasques (1 punt).

Controls de qualitat i les eines TIC que s’utilitzaran. (6 punts)
o

Descripció de la metodologia de control qualitatiu a emprar (3 punts).

o

Especificació dels perfils professionals que formaran part passos i els
elements de control que es duran a terme (3 punts).

Criteri 3. Qualitat de les mostres lliurades
Per a la valoració d’aquest apartat, es tindran en compte:
-

Què les dades existents (nom de l’empresa, persona de contacte, càrrec, adreça,
telèfon, etc) són correctes. (15 punts)

-

Comprovació de que els contingut editorial es troba correctament completat, si és
prou entenedor, exacte i concret. (15 punts)

-

	
  

Què la qualitat i estil de la redacció és adequat amb el sector turístic. (10 punts)
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