ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI
Regidoria de Turisme i Platges

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I CONDICIONS PARTICULARS QUE HAN
DE REGIR EN LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’UNA EMPRESA PER A LA
CREACIÓ DE LA NOVA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT DE SITGES

1. OBJECTE
Aquest Plec té per objecte fixar les condicions que han de regir en l’adjudicació del
contracte del servei de disseny, programació i posada online del nou web de
Turisme de Sitges, d’acord amb les característiques que figuren en aquest plec i
en les seves prescripcions tècniques i de conformitat amb les indicacions i
mancances detectades en l’Auditoria digital de l’Ajuntament de Sitges.
La promoció del contracte ve motivada per la insuficiència i falta d'adequació dels
mitjans personals amb què compta l'Ajuntament per cobrir les necessitats que es
tracten de satisfer per mitjà del contracte. Aquesta necessitat és la posada en
funcionament d’un nou web què es caracteritzi per la seva innovació i creativitat,
amb la missió de millorar els resultats de l’organització en l’àmbit online i generar
un valor afegit respecte a la competència.
2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A CONTRACTAR
2.1. Abast del projecte. A partir de l’auditoria i utilizant-la com a full de ruta:
Desenvolupament del projecte web
• Creativitat i disseny
• Integració CMS
• Newsletter
• Integració KPI’s
• Creació i càrrega de continguts
• Testejar i posada en marxa
2.2. Creativitat i maquetació. Realitzar l’arquitectura i disseny de tot el projecte
online a mida.
Principals tasques a realitzar
• Arquitectura informació
• Wireframes
• Disseny web responsive i versió Mobile
• Maquetació completa HTML
2.3. Gestor de continguts. Implantar un gestor de continguts que permeti als
clients actualitzar, gestionar i incorporar nous continguts en la pàgina web
d’una manera ràpida i senzilla.
2.4. Gestió Newsletter. Gestionar les llistes de correus electrònics de la
newsletter.
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Principals tasques a realitzar
• Sistema d’enregistrament de newsletter
• Formularis
• Sistema de validació
• Disseny de les plantilles de newsletter
• Vinculació amb API del proveïdor d’enviaments
2.5. Integració 2.0. Integrar les diferents xarxes socials marcades en el projecte
per potenciar la conversa 2.0.
2.6. Analítica i KPI’s. Projecte optimitzat per a la conversió i venda, integrant els
sistemes d’analítica web i configurant els embuts de conversió per poder
mesurar en temps real el rendiment.

2.7. Continguts. Crear i/o aportar els continguts del nou web adaptat a les
necessitats i estratègia del projecte; carregar-los i importar-los.
3. ALTRES OBLIGACIONS.
Obligacions del contractista
 El contractista ha de realitzar el servei amb estricta subjecció a les disposicions
d’aquest plec de prescripcions tècniques i a les instruccions que li efectuï les
persones responsables dels Serveis de Turisme de l’Ajuntament de Sitges.
 El contractista s’ha de responsabilitzar de la formació, actualització i reciclatge
dels continguts que ha de saber el persona adscrit a l’execució del contracte.
 El contractista haurà de garantir sempre la cobertura del servei de forma
ininterrompuda, per a la qual cosa haurà de comptar amb recursos humans
suficients amb el personal de suplències que calgui.
Responsabilitat
 L’empresari assumirà la responsabilitat civil i/o patrimonial, i les obligacions
fiscals que es deriven del deficitari compliment o incompliment contractual.
 El contractista té l’obligació de complir la normativa vigent en l’àmbit laboral.
 L’incompliment no repercutirà en cap responsabilitat per a l’administració
contractant.
 El contractista serà responsable, durant l'execució del contracte, de tots els
danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol
persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes,
omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient
organització del servei.

4. TRACTAMENT DE DADES QUE REALITZARÀ EL CONTRACTISTA.
Atès que per realitzar l’objecte del contracte es preveu un tractament de dades
per part del contractista, caldrà signar un contracte específic amb les obligacions
de l’art. 12 de la LOPD entre el Servei de Turisme, com a responsable del
tractament , i el contractista, com a encarregat de dur-lo a terme, abans de
procedir a utilitzar i/o guardar les dades. Aquest contracte figurarà com annex al
present plec i al contracte específic dels serveis contractats.
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5. SUPERVISIÓ DE TURISME DEL MANTENIMENT D’ESTÀNDARDS DE
QUALITAT EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i oferir les prestacions
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l’adjudicació del
contracte. El personal que adscrigui a la prestació del servei haurà d’observar els
nivells òptims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació
contractada. Quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
Turisme informarà el contractista, que haurà de substituir aquestes persones en el
termini més breu possible. Per part de Turisme de Sitges s’argumentaran els
motius de manera objectiva per tal de consensuar-ho adequadament amb
l’empresa contractant i prendre la decisió en conseqüència.
El contractista haurà disposar de personal suplent amb la formació i l’experiència
suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del
contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties.

Sitges, a 21 de novembre de 2017.

Sira Puig i Carreró
Cap de Turisme i Platges
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