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CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té per objecte la contractació del servei de gestió,
emmagatzematge i desenvolupament de recursos multimèdia que genera la Direcció
de Comunicació per als canals propis de l’Ajuntament de Barcelona a través d’una eina
web.
Aquest servei permetrà un tractament integral d’aquest material, des de la creació de
l’encàrrec al proveïdor al seu emmagatzematge segur en la fase de preservació, amb
les especificacions del present plec de prescripcions tècniques.

CLÀUSULA 2. MARC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
La Direcció de Comunicació gestiona les accions de comunicació amb la ciutadania a
través de campanyes publicitàries, publicacions, xarxes socials i diferents pàgines web
amb la finalitat d’informar i donar a conèixer al ciutadà el que succeeix a la seva ciutat.
Aquesta informació va acompanyada d’imatges, àudios, vídeos i material gràfic divers
que cal tractar de manera que es garanteixi el seu emmagatzematge i preservació,
facilitant les recerques per a la seva posterior recuperació, accés i reutilització.
Aquesta eina ha de complir amb un esquema de metadades de descripció coneguts
com a Dublin Core a fi de garantir la interoperabilitat de les dades i d’un sistema de
links permanents que permeten la seva publicació en entorns web externs a l’aplicació.
La plataforma ha de ser multiusuari i ha de permetre la creació de diferents perfils
d’accés.
En aquest sentit, ClipFiles proporciona tots aquests serveis en una plataforma online,
amb un bon motor de cerca que permet la recuperació eficaç i eficient del material
ingestat.

CLÀUSULA 3. OBJECTIUS I DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
El servei comprendrà els següents encàrrecs:
3.1. Servei bàsic de gestió
L’empresa Metropolitana de Muntatges, S.L. (en endavant “Metropolitana”), com a
propietària exclusiva de ClipFiles, oferirà un servei bàsic que inclou:
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3.1.1. Servei d’un entorn a Clipfiles
- Un entorn propi per a la Direcció de Comunicació on es dugui a terme el
tractament del material audiovisual estructurat amb un sistema de control
d’accés tant per l’equip de la Direcció de Comunicació com de col·laboradors
externs.
- Crear els perfils d’usuaris demanats per la Direcció de Comunicació que seran
classificats per grups amb atribucions i privilegis específics.
- Mantenir el sistema de links permanents (handles) que permeti la seva
publicació en entorns webs externs a l’aplicació.
- Fer el seguiment de possibles incidències amb el material ingestat.
- Fer el manteniment i seguiment de la plataforma per a ingesta massiva de
material fotogràfic i de vídeo.
3.1.2. Sistema de Backup i seguretat
- Caldrà fer un còpia de seguretat de la informació continguda a l’eina a fi de
garantir la preservació de les dades i informar a la Direcció de Comunicació
dels protocols que se segueixen.
- Metropolitana haurà de lliurar a la Direcció de Comunicació una còpia de les
bases de dades i dels fitxers multimèdia vinculats en el format que és pacti
sempre que es demani.
3.1.3. Procediments de suport a l’operació
- Metropolitana respondrà a les incidències crítiques del servei en un període
màxim de 8h. i de 72h per a incidències no crítiques (8 h per dia laborable)
- La comunicació de la incidència haurà de fer-se via correu electrònic.
3.1.3. Formació
- Metropolitana impartirà sessions de formació per formadors quan sigui
necessari o les actualitzacions de la plataforma tinguin variacions significatives.
3.2. Emmagatzematge
-

-

-

L’emmagatzematge ha de ser suficient per a cobrir les necessitats de demanda
d’espai per al material de la Direcció de Comunicació.
Una part de l’emmagatzematge haurà de ser online o nearline, de forma que la
versió master sigui accessible de forma immediata o gairebé immediata pels
usuaris.
Una part important del material ha de poder emmagatzemar-se offline a fi
d’abaratir costos. La versió master d’aquest material haurà d’estar disponible en
un màxim de 3 dies laborables.
Les previsions d’espai pels anys 2019-2020 expressats en Terabytes són:
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Tipus
d’emmagatzematge
Online
Nearline
Offline

2020

2021

4 Tb
2 Tb
11 Tb

5 Tb
3 Tb
12 Tb

3.3. Bossa d’hores de desenvolupaments i millores
-

Es disposarà d’una bossa de 60 hores durant l'any 2020 i 40 hores durant l'any
2021 per a fer millores i desenvolupaments a l’eina.
Aquestes millores es podran implementar en altres entorns de l’Ajuntament de
Barcelona.

CLÀUSULA 4. SEGUIMENT DEL SERVEI
Els serveis contractats estaran sotmesos permanentment a la inspecció i control per
part de la Direcció de Comunicació Digital de l’Ajuntament de Barcelona.

