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1.INTRODUCCIÓ
L’Agència de Turisme de les Illes Balears (d’ara en endavant ATB) és un
organisme que pertany
a Vicepresidència i a la Conselleria d’innovació,
investigació i Turisme.
1.1 PLATAFORMA TURÍSTICA INTEL·LIGENT (ILLESBALEARS.TRAVEL)
L’ATB ha dut a terme el projecte Plataforma Turística Intel·ligent (d’ara endavant
PTI) durant els darrers anys, el principal objectiu d’aquest projecte és el de
disposar d’un sistema que permeti emmagatzemar, classificar i distribuir
continguts de caràcter promocional de la nostra destinació, les “Illes Balears”. El
PTI empra Internet com a infraestructura per a desplegar tota una sèrie de
components que cobreixen aquests objectius.
La PTI, en l’actualitat, la conformen tres components:


GESTOR DE CONTINGUTS (CMSIB)
El gestor de continguts permet registrar diferents tipus de continguts :
articles, experiències, itineraris, plans de viatge, fitxes de recursos turístics,
publicacions i esdeveniments d’agenda. Cadascun d’aquests tipus de
contingut disposa d’un bon nombre de camps que els hi defineixen, alguns
d’aquests són camps específics de tipus de contingut i altres són camps
comuns a tots els tipus. Aquests camps comuns són, principalment, aquells
que els classifiquen en base a criteris turístics : temporada, ocitipus,
temàtica turística i illa.
CMSIB és un component multiusuari que és gestionat, exclusivament des
de les instal·lacions de l’ATB, aquesta gestió es realitzada directament per
les persones que treballen al departament de Comunicació.
Quan parlam de continguts i dels camps que estructuren aquests
continguts, ens referim a tota una sèrie de dades textuals, com poden ser
un títol, una descripció, dades de contacte (web, telèfon, email, perfils a
xarxes socials), dades de caire geogràfic (illa, àrea, municipi, localitat o codi
postal) i també a arxius multimèdia vinculats als diferents tipus de
continguts, com poden ser imatges, vídeos, mapes (KML) o fitxers PDF.
CMSIB permet l’enregistrament de les dades en diferents idiomes (català,
castellà, anglès i alemany) i mitjançant aquest també és possible dur el
control de la publicació al portal web i també determinats aspectes de
l’aparença gràfica del portal.
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API REST (IBREST)
L’API REST (IBREST) és un component que ha estat desenvolupat amb la
finalitat d’actuar com a distribuïdor de la informació registrada. Aquest
component disposa d’una amplia varietat de peticions (endpoints) que
permeten el filtratge de la informació en funció de diferents paràmetres.
La resposta a cadascuna d’aquestes peticions és entregada en format
JSON (Javascript Object Notation), un format àmpliament conegut en el món
del desenvolupament informàtic.
CMSIB es troba directament connectat a l’API REST, els continguts
emmagatzemats són transmesos a l’API REST perquè aquest actui com a
distribuïdor de la informació. En l’actualitat aquest component és el
responsable de facilitar la informació que es mostra al portal web.
L’IBREST també disposa d’una versió B2B, destinada a empreses,
institucions i organismes que permet la implementació dels continguts
emmagatzemats a altres projectes informàtics.



PORTAL WEB (ILLESBALEARS.TRAVEL)
Finalment el tercer component és el portal web illesbalears.travel
(frontoffice). Aquest portal web va ser publicat a finals de 2017. Es troba
estructurat en diferents seccions, i permet que un usuari pugui conèixer
amb detall tota l’oferta de la nostra destinació, el portal ha estat publicat
en quatre idiomes : català, castellà, anglès i alemany.
Es tracta d’un portal web on l’apartat gràfic té una especial rellevància.
Bàsicament podem classificar en dos els tipus de pàgina presents al portal:
o Pàgines d’aterratge (landing pages), que agrupen els diferents
continguts en funció de diferents criteris (per illa / per temàtica
turística / per ocitipus). Les ‘landing pages’ mostren els continguts
emprant diferents mòduls : mòdul d’elements destacats, mòdul
d’elements recomanats, secció d’agenda i cercador amb llista de
resultats.
o Pàgines de component final, que mostren els diferents tipus de
continguts : articles, itineraris, plans de viatge, experiències i fitxes
de recurs turístic. Cadascun d’aquest components té la seva pròpia
estructura de pàgina, amb les seves pròpies particularitats,
d’aquesta manera hi ha determinats elements que són exclusius
d’un determinat tipus de contingut, d’aquesta manera és possible
trobar un ‘widget’ del temps a las fitxes de recurs turístic, o també,
un mapa de gran format quan es mostra un itinerari.
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El portal web, és adaptatiu (responsive), s’adapta a les condicions de
visualització de qualsevol dispositiu electrònic, bé sigui un ordenador
portàtil, una ‘tablet’ o un telèfon mòbil ‘smartphone’. També compleix amb
les especificacions W3C AA pel que fa a accessibilitat dels continguts.
Illesbalears.travel ha estat desenvolupat emprant les darreres
especificacions HTML i CSS, i el framework Javascript REACT com a
llenguatge de programació sota un entorn NodeJS.
1.2 SITUACIÓ ACTUAL PTI
Tots els components PTI (gestor de continguts, API REST i frontoffice) han estat
desenvolupats emprant tecnologies Open Source, tots es troben en producció,
disposen der versions estables de cadascun dels components que garanteixen el
seu funcionament.
Cadascun d’aquests components ha estat desplegat a Amazon Web Services, un
proveïdor de serveis a Internet, que disposa de multitud de recursos per poder
garantir l’escalabilitat del projecte, la vida útil dels seus components i l’eficiència
en el seu funcionament. D’aquesta manera l’ATB disposa d’una infraestructura de
serveis a Internet on s’executen els diferents components.
L’ATB disposa de la darrera versió del codi font de cadascun dels components
(mitjançant l’accés a repositoris Git).
La publicació del portal web ‘illesbalears.travel’ és el resultat final d’un procés que
s’ha estès durant dos anys. Aquesta és la primera versió del portal web i durant
l’exercici 2018 està previst realitzar una sèrie d’intervencions al ‘frontoffice’ que
pretenen ampliar les funcionalitats disponibles pel que fa a l’usuari final, i la
millora en les interfícies de les versions per a dispositius mòbils (tablets i
smartphones). Aquestes modificacions tenen com a objectiu primordial la millora
de l’experiència de l’usuari quan visita el portal.

1.3 IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE - ITS (ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL)
Durant l’estiu de 2017, l’ATB va ser l’organisme designat per assolir part de la
gestió dels projectes que es duen a terme amb els fons recaptats mitjançant
l’Impost de Turisme Sostenible (d’ara endavant ITS). També l’ATB és la
responsable de la Comunicació que es realitza de cara a l’exterior, de cara a
l’usuari final i als diferents actors que intervenen en la gestió de l’ITS, pel que fa a
la gestió d’aquest impost.
Els projectes que es financíen mitjançant l’ITS estan relacionats amb una sèrie de
finalitats: Medi ambient, Turisme Sostenible, Patrimoni Històric, Recerca Científica,
Formació i Ocupació.
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Donat aquest context i pel que fa a l’àmbit de la Comunicació, en l’actualitat es
disposa d’un portal web ‘illessostenibles.travel’ que mostra informació relativa
tant a l’ITS com als projectes que es gestionen mitjançant aquest. Aquest portal, i
els continguts en ell presents es gestionen a través del departament.
1.4 SITUACIÓ ACTUAL ITS (ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL)
El portal web ‘illessostenibles.travel’ ha estat desenvolupat emprant ‘GuSite’, es
tracta d’un gestor de continguts, una eina que disposa la CAIB per desenvolupar
microsites de caràcter informatiu.
El portal va ser publicat al mes de setembre de 2017, però el sistema actual de
gestió de continguts relacionat amb el portal web impedeix classificar i
estructurar la informació relativa als projectes d’una manera específica i acurada.
D’aquesta manera no era possible disposar dels camps necessaris per definir una
fitxa de projecte, ni tampoc posar a disposició dels usuaris del portal web el
conjunt de funcionalitats necessàries per desenvolupar un frontoffice que faciliti
una experiència d’usuari d’acord amb els actuals estàndards.
En l’actualitat el gestor de continguts PTI (CMSIB) ha estat adaptat per permetre
emmagatzemar i classificar els projectes amb totes les seves dades específiques, i
per tant ja es disposa d’una eina que permet una gestió específica pel que fa als
projectes ITS.
Durant l’exercici 2018 està previst generar un nou portal web, que substituirà a
l’actual i que permetrà posar a disposició dels usuaris tota la informació
disponible pel que fa a l’ITS i als projectes que es gestionen mitjançant aquest
impost.
Aquest nou portal web emprarà molts dels components que s’han desenvolupat
mentre s’enllestia el ‘frontoffice’ ILLESBALEARS.TRAVEL, donat que bona part de
la seva estructura i programació pot ser aprofitada i adaptada per aconseguir els
objectius de desenvolupament requerits en aquest cas.
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte té dues finalitats, que poden ser considerades dos
projectes diferents, pel que fa a la planificació en el seu desenvolupament i
posada en producció:


El desenvolupament de l’EVOLUTIU ILLESBALEARS.TRAVEL, les tasques de
desenvolupament inclouen anàlisi, prototipat, disseny, programació, tests
de proves. També inclou el posterior manteniment correctiu, preventiu i
adaptatiu així com el suport tècnic.
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El desenvolupament d’un NOU PORTAL WEB ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL,
les tasques de desenvolupament inclouen anàlisi, prototipat, disseny,
programació i tests de proves. També inclou el posterior manteniment
correctiu, preventiu i adaptatiu així com el suport tècnic.

2.1 EVOLUTIU ILLESBALEARS.TRAVEL (FRONTOFFICE)
2.1.1 REQUERIMENTS FUNCIONALS
El desenvolupament de la segona fase del portal ‘ILLESBALEARS.TRAVEL’, implica la
intervenció tècnica en l’àmbit del component portal web (frontoffice), amb la
intenció d’ampliar el conjunt de funcionalitats que aquest proveeix de cara a
l’usuari, inclou la consecució dels següents objectius:


Implementació d’una nova secció de meteorologia al portal web:
o Que mostrarà mapes d’evolució meteorològica (amb un horitzó
temporal de 72h).
o Que mostrarà un índex d’idoneïtat quan es vulgui realitzar una
determinada activitat (senderisme, vela, windsurf, visita cultural,
etc…) a un determinat indret, a una determinada data.



Implementació d’una nova funcionalitat que permetrà que les rutes
(mapes KML) que actualment es mostren a illesbalears.travel, als itineraris
i/o a les fitxes de recursos turístics, siguin complementades amb una capa
d’informació de caire meteorològic, a diferents punts de la ruta (fins a 10
punts amb un horitzó temporal de 72h).



Implementació d’un sistema de registre d’usuaris del portal web.
o El nou registre sol·licitarà una sèrie de dades i una adreça de correu
electrònic.
o L’usuari podrà eliminar el seu registre en qualsevol moment.
o L’usuari podrà accedir amb les seves credencials (login) i deixar de
visitar el portal en qualitat d’usuari registrat en qualsevol moment
(logout).



Implementació d’un planificador de visita a destinació, només habilitat per
a usuaris registrats, que permetrà:
o La generació de noves configuracions de visita. L’usuari podrà
seleccionar múltiples continguts (plans de viatge, itineraris, articles,
fitxes de recursos turístics, experiències i publicacions), conformant
d’aquesta manera diferents configuracions de visita.
o L’edició de configuracions de visita realitzades pels usuaris seran
gestionables:


L’usuari disposarà d’una secció destinada a consultar, les
configuracions de visites que ja hagi realitzat.
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L’usuari podrà

reeditar les configuracions ja existents,

afegint nous components o eliminant els existents.


L’usuari podrà fer públiques les configuracions de visita
perquè altres usuaris puguin consultar-les.



Implementació d’una nova capa de dades relacionada amb accessibilitat.
Aquesta nova capa de dades suposarà una ampliació del conjunt de dades
que actualment es mostren a la web. Afectarà principalment a l’estructura
de la fitxa de recurs turístic i també als diferents cercadors presents a la
web perquè incorporin criteris de recerca relacionats amb accessibilitat.



Redisseny gràfic de les versions de la web per a dispositius mòbils (tablets i
smartphones), aquest redisseny es produïrà dins de l’entorn Bootstrap
framework.

2.1.2 REQUERIMENTS I ÀMBIT D’EXECUCIÓ TÈCNICA
El desenvolupament de l’evolutiu ILLESBALEARS.TRAVEL es realitzarà emprant el
mateix llenguatge de programació que es va emprar a la primera fase del
desenvolupament, en aquest cas REACT JS, sota un entorn d’execució Node JS.
L’ATB proveirà de la darrera versió del codi font, les diferents implementacions
sol·licitades es realitzaran a partir d’aquesta versió inicial, i el versionat i
manteniment del codi es realitzarà damunt el repositori que l’ATB determini.
L’ATB proveirà d’accés als corresponents entorns de desenvolupament i de
producció per poder realitzar les tasques sol·licitades segons cadascuna de les
fases d’execució de les que es trobarà compost aquest projecte. El desplegament i
l’execució de les diferents versions sempre es produirà als entorns que l’ATB
determini.
La font de dades de la qual es nodriran les noves implementacions sempre serà
l’API REST(IBREST) vinculat al projecte PTI. Abans de començar amb el
desenvolupament de l’evolutiu ILLESBALEARS.TRAVEL, l’API REST (IBREST)
disposarà de tot el conjunt de peticions (endpoints) necessaris per poder dur a
terme el conjunt de tasques sol·licitades. L’ATB proveirà a l’adjudicatari d’accés a
l’IBREST.

2.2 NOU PORTAL WEB ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL (FRONTOFFICE)
2.2.1 REQUERIMENTS FUNCIONALS
El desenvolupament del nou portal web ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL, implica
exclusivament la intervenció tècnica en l’àmbit del component portal web
(frontoffice),.
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En aquest projecte s’ha de tenir en compte que la intenció és la de
reaprofitar/readaptar bona part del codi font, components i estructures, emprade
en el desenvolupament de ILLESBALEARS.TRAVEL, donat que aquests s’ajusten en
bona mesura el conjunt de requisits funcionals i de disseny que el projecte
necessita.
El portal web ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL estarà obert al públic i permetrà la
obtenció d'informació dels diferents projectes, així com informació útil tant pels
recaptadors de l'ITS com per a gestors de projectes i usuaris finals que volen
sabre on s'inverteix l'ITS.
Aquests són els requeriments
ILLESBALEARS.TRAVEL


de

desenvolupament

del

nou

portal

Sitemap previst
o Home
o Impost Turisme Sostenible


Què és l’impost de Turisme Sostenible



Finalitats



Àmbit d’aplicació



Tarifes i exempcions



Informació útil per a recaptadors

o Projectes


Projectes destacats



Cercador de projectes

o Gestors de projectes


Fulla de ruta (manual de procediments per a la presentació de
projectes)



Convocatòria



Descàrregues

o Notícies




Cercador de notícies

Tipus de pàgines
o Pàgines d'aterratge (landing pages)
A les seccions : Home, Impost de Turisme Sostenible, Projectes, Gestors de
Projectes, Notícies.


Home: ens mostrarà la informació destacada de la web, amb els
mòduls principals per poder accedir a qualsevol secció.
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Impost de Turisme Sostenible: informació estàtica de caràcter
informatiu sobre l'impost, finalitats, àmbits d'aplicació, tarifes, etc..



Projectes: Cercador predictiu que et permetrà filtrar projectes en
funció de criteris de localització, entitat gestora, finalitat, any de
convocatòria i estat del projecte.



Gestors de projectes: informació estàtica per als gestors de
projectes de caràcter informatiu sobre, passes a seguir,
convocatòries, altres documents. Aquesta secció permetrà baixar
documents i manuals de feina.



Notícies: Cercador predictiu que et permetrà filtrar notícies en
funció de criteris de localització, data de publicació i projecte.

o Pàgines de components finals
Que mostren els diferents tipus de continguts: Projectes i Notícies.
 Projecte: compost de títol del projecte, finalitat, text descriptiu,
mapa amb geolocalització i secció dades del projecte que inclourà
les dades específiques del projecte en qüestió (entre altres camps):
illa, municipi, entitat gestora, any de convocatòria, estat d'execució,
import concedit.


Notícia / Article: compost (entre altres camps) de títol de la notícia,
entradeta, text.



Format modular,
Totes les pàgines comptaran amb els següents mòduls generals:
 Menú


Header: compost d'un slider amb imatges, El cos de la web que anirà
canviant segons la secció en la que ens trobem.



Body: en funció de la secció en que ens trobem es mostrarà un mòdul
de destacats, informació estàtica o component final.



Footer: inclourà el mapa de la web, xarxes socials, avís
legal/Cookies/Política de privacitat, contacte.

Segons a la secció en la que ens trobem, els següents mòduls poden
aparèixer:
 Mòdul Notícies: notícies vinculades a un projecte en concret, a una
finalitat, a una illa...


Mòdul destacats: on apareixeran aquells projectes i notícies
destacades.



El portal web serà accessible, haurà de complir amb les directrius
establertes W3C AA (Web Content Accessibility Guidelines).
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El portal web serà ‘responsive’, s’adaptarà a qualsevol resolució de pantalla
i/o a qualsevol dispositiu.



El portal web serà multi idioma (català, castellà, anglès i alemany).



Les pàgines que conformin el portal web es trobaran optimitzades pel que
fa a posicionament web (SEO).



El disseny del portal web es realitzarà d’acord amb les directrius
establertes al manual d’estil de l’ITS.

2.2.2 REQUERIMENTS I ÀMBIT D’EXECUCIÓ TÈCNICA
El desenvolupament del nou portal web es realitzarà emprant REACT JS, sota un
entorn d’execució Node JS.
L’ATB proveirà de la darrera versió del codi font vinculat a ILLESBALEARS.TRAVEL,
donat que bona part dels components i estructura lògica poden ser reaprofitades
per realitzar aquest nou portal web.
Les diferents implementacions sol·licitades es realitzaran a partir d’aquesta versió
inicial, i el versionat i manteniment del codi es realitzarà damunt el repositori que
l’ATB determini.
L’ATB proveirà d’accés als corresponents entorns de desenvolupament i de
producció per poder generar el nou portal web. El desplegament i l’execució de
les diferents versions sempre es produirà als entorns que l’ATB determini.
La font de dades mitjançant la qual es nodrirà el nou portal web sempre serà l’API
REST(ISREST). Abans de començar amb el desenvolupament del portal web
ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL, l’API REST (ISREST) disposarà de tot el conjunt de
peticions (endpoints) necessaris per poder dur a terme el conjunt de tasques
sol·licitades. L’ATB proveirà a l’adjudicatari d’accés a l’ISREST.
3.FASES DELS PROJECTES
L’objecte del contracte estableix dos objectius ben diferenciats:


Evolutiu ILLESBALEARS.TRAVEL



Nou portal ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL

Es tracta de dos projectes amb objectius diferents, però que comparteixen
similars entorns d’execució, de fet el desenvolupament del nou portal web
ILLESBALEARS.TRAVEL compartirà bona part del codi existent ja desenvolupat en
el projecte ILLESBALEARS.TRAVEL
D’aquesta manera s’establiran dues planificacions, amb dos cronogrames
d’execució diferents, cadascun independent de l’altre, tot i que hi hagi elements
que seran comuns entre els dos projectes.
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Hauran de ser emprades eines online destinades al control de projectes, que
permetin la interacció de diferents tipus d’usuaris, de caràcter col·laboratiu, i on
l’adjudicatari es compromet a mantenir actualitzades, en tot moment, totes les
dades relatives al control de las diferents fases, en aquest sentit, l’ATB haurà de
donar el seu vistiplau a l’opció d’eina proposada per l’adjudicatari.
3.1 FASES DE L’EVOLUTIU ILLESBALEARS.TRAVEL
Donat que part de les implementacions a realitzar depenen de la disponibilitat de
les dades provinents de l’API REST (IBREST), i que aquest es troba en un procés
d’adaptació i modificació, l’evolutiu es dividirà en tres fases, i cadascuna
d’aquestes s’executarà de manera independent:


Anàlisi, redisseny de les versions per a dispositius mòbils.
Anàlisi complet de l’estructura actual del portal web pel que fa les diferents
interfícies que es troben disponibles per a diferents dispositius mòbils
(tablets i smartphones). A continuació la realització d’una nova proposta
gràfica que haurà de ser aprovada per l’ATB i finalment la generació i
implementació de les modificacions necessàries per assolir els canvis
proposats per a la versió de dispositiu mòbils.
En aquesta fase també s’inclourà l’entrega i aprovació per part d’ATB de la
proposta gràfica, de les noves seccions i/o components que hagin de ser
integrats d’acord amb els requeriments funcionals esmentats al punt 2.1.1
(secció meteorologia, nou planificador, login/logout d’usuari, etc…)
Durant l’execució d’aquesta fase, el desplegament de les diferents versions
de desenvolupament es dura a terme, exclusivament, en un entorn de
desenvolupament que proporcionarà l’ATB.



Desenvolupament i integració de les noves funcionalitats al portal
web.
Programació de les noves funcionalitats d’acord amb el conjunt de
requeriments funcionals esmentats al punt 2.1.1. Durant l’execució
d’aquesta fase, el desplegament de les diferents versions de
desenvolupament es dura a terme, exclusivament, en un entorn de
desenvolupament que proporcionarà l’ATB. Aquesta fase també inclou el
conjunt de tests de rendiment i de comprovació d’estàndards
(accessibilitat / SEO), que determinaran si es tracta d’una versió vàlida per
passar a producció.
Aquesta fase començarà, una vegada que l’API REST (IBREST) disposi de tot
el conjunt de peticions necessàries per proveir de les dades i funcions
necessàries per poder implementar el conjunt de funcionalitats previstes a
l’evolutiu.
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Posada en funcionament
Una vegada aconseguits tots els requeriments funcionals dins d’aquest
projecte, es procedirà a la seva integració amb la versió del portal web a
l’entorn de producció que l’ATB determini.
A partir d’aquest moment existirà un període garantia i de manteniment
correctiu de 12 mesos durant el qual l’empresa adjudicatària haurà de dur
a terme aquelles modificacions puntuals sobrevingudes inicialment no
previstes ni en aquest plec ni a la fase d’anàlisi, i que en cap cas suposaran
una alteració substancial de l’objecte del contracte, amb la finalitat última
d’adaptar amb caràcter definitiu les modificacions previstes a l’evolutiu
ILLESBALEARS.TRAVEL

3.2 FASES DE LA GENERACIÓ DEL PORTAL WEB ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL
Donat que el desenvolupament a realitzar depèn de la disponibilitat de les dades
provinents de l’API REST (IBREST), i que aquest es troba en un procés de
generació, el desenvolupament del nou portal web, es dividirà en tres fases, i
cadascuna d’aquestes s’executarà de manera independent:


Anàlisi, i proposta gràfica.
Aquesta fase consistirà en l’anàlisi complet de l’estructura de seccions que
ha de conformar el portal web, la realització d’una nova proposta gràfica,
per tipus de dispositiu. Aquesta proposta gràfica s’adaptarà als requisits
establerts en el manual d’estil vinculat a l’ITS i haurà de ser aprovada per
l’ATB. Aquesta fase inclou la modificació de tots aquells arxius que
conformen el portal web i que son relatius a aspectes relacionats amb el
disseny, principalment fulls d’estil CSS.
Durant l’execució d’aquesta fase, el desplegament de les diferents versions
de desenvolupament es dura a terme, exclusivament, en un entorn de
desenvolupament que proporcionarà l’ATB.



Desenvolupament del portal web.
Adaptació, reconversió del codi existent ILLESBALEARS.TRAVEL amb
l’objectiu de complir amb els requisits establerts a la fase d’anàlisi i
proposta gràfica. Durant l’execució d’aquesta fase, el desplegament de les
diferents versions de desenvolupament es dura a terme, exclusivament, en
un entorn de desenvolupament que proporcionarà l’ATB. Aquesta fase
també inclou el conjunt de tests de rendiment i de comprovació
d’estàndards (accessibilitat / SEO), que determinaran si es tracta d’una
versió vàlida per passar a producció.
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Aquesta fase començarà, una vegada que l’API REST (ISREST) disposi de tot
el conjunt de peticions necessàries per proveir de les dades i funcions
necessàries.


Posada en funcionament
Una vegada aconseguits tots els requeriments funcionals dins d’aquest
projecte, es procedirà al seu desplegament, i en definitiva a la publicació
del nou portal, a l’entorn de producció que l’ATB determini.
A partir d’aquest moment existirà un període de garantia i manteniment
correctiu de 12 mesos durant el qual l’empresa adjudicatària haurà de dur
a terme aquelles modificacions puntuals sobrevingudes inicialment no
previstes ni en aquest plec ni a la fase d’anàlisi, i que en cap cas suposaran
una alteració substancial de l’objecte del contracte, amb la finalitat última
d’adaptar amb caràcter definitiu les modificacions previstes a l’evolutiu
web ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL

4.GESTIÓ DEL PROJECTES
4.1 MODEL DE GESTIÓ DELS PROJECTES
Es realitzarà una gestió des projectes, basats en el marc de gestió de projectes
PMBOK. Des del punt de vista de la gestió de projectes, s’establiran tres fases:


INICI



Inici formal del projecte, s’adaptarà i validarà el pla de treball a seguir.
EXECUCIÓ:



Execució dels treballs planificats, es realitzarà un seguiment i control
exhaustiu d’aquests treballs, i si cal, es modificarà la planificació per
adaptar-se a les circumstàncies.
TANCAMENT
Es tancarà formalment el projecte, lliurant tota la documentació pertinent
(gestió i producte)

4.2 DIRECTOR DEL CONTRACTE
El director del contracte serà la persona que determini la direcció de l’ATB. Les
seves funcions en relació a la prestació dels serveis del present contracte seran,
entre altres, les següents:


Vetllar pel compliment dels serveis exigits i oferts.



Valorar, prioritzar, diligenciar i validar les accions i treballs a realitzar.



Gestionar l’abast del projecte i aprovar els canvis d’abast del projecte que
puguin sorgir durant la seva execució.



Donar vistiplau, parcial i final als treballs.



Realitzar les certificacions parcials dels serveis prestats.



Aprovar o rebutjar la substitució del personal dedicat al contracte.
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Preparar la recepció i la liquidació del contracte.

El control de les tasques es realitzarà mitjançant el director del contracte o a
través de la persona que aquest designi.
L’empresa adjudicatària designarà una persona que representarà a la seva
direcció i serà l’interlocutor principal amb el director del contracte, a l’efecte de
gestionar el correcte desenvolupament de les tasques a realitzar.
De forma periòdica el director del contracte convocarà reunions de seguiment del
projecte. Es podran convocar a altres persones a les reunions quan es consideri
necessari.
4.3 COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT
L’ATB crearà una comissió tècnica de seguiment de experts format per persones
expertes en els aspectes tècnics i funcionals del projecte.
L’objectiu d’aquesta comissió serà el de revisar periòdicament l’evolució del
projecte. A aquest efecte es duran a terme les tasques de revisió que el comitè
estimi adients, especialment per comprovar si l’adjudicatari està complint amb els
requeriments i amb els terminis del projecte. La comissió podrà reunir-se sempre
que ho consideri necessari, i com a mínim ho farà per revisar les fases
determinades en la planificació.
Les decisions d’aquesta comissió vincularan l’adjudicatari en la validació o no de
les fases del projecte. En cas que els objectius marcats en cada fase no
s’assoleixin satisfactòriament l’adjudicatari haurà de complir amb les
prescripcions que la comissió marqui en el seu informe, inclòs si aquestes
indiquen que cal destinar més recursos o més hores de treball al projecte.
Aquesta comissió te la facultat d’establir les directrius oportunes per aconseguir
els objectius i proposar les modificacions pertinents en la continuació o suspensió
del servei, amb ple sotmetiment a la normativa vigent en matèria de contractació.
5.EQUIP DE TREBALL
5.1 PROPOSTA D’EQUIP DE TREBALL
El licitador ha d’incloure en l’oferta una relació del personal que intervindrà en les
diverses fases de la implantació del projecte, amb especificacions dels seus perfils
professionals (capacitació, experiència, etc.), i la dedicació que destinaran al
projecte (nombre d’hores).
Aquest personal comptarà amb les competències, coneixements i qualificacions
necessàries segons la normativa vigent, la seva designació haurà de ser aprovada
pel Director del Contracte, qui al llarg podrà sol·licitar el seu relleu o substitució.
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Els licitadors hauran de descriure en les seves ofertes l’equip de treball proposat
per al prestació del servei, basant-se en els perfils detallats en aquest apartat.
Hauran de presentar:


Perfils professionals que formen part de l’equip de treball.



Funcions específiques de cadascun dels perfils.



Projecte/s als que s’hi trobarà vinculat (ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL /
ILLESBALEARS.TRAVEL)



Currículum dels perfils proposats.



Si es dona el cas, còpies de les certificacions sol·licitades.

Els perfils que realitzin els serveis detallats en el present plec, s’han d’adequar als
proposats per l’ATB en els presents plecs, i s’incorporaran a la data d’inici del
contracte, que es determinarà de conformitat amb el que estableix la present
memòria.
La falsedat en el nivell de coneixements tècnics dels perfils que s’incorporin,
deduïda del contrast entre la informació especificada a l’oferta i els coneixements
reals demostrats en l’execució dels treballs, implicarà la no facturació dels treballs
realitzats en aquestes condicions i la substitució del mateix i, si escau, la resolució
del contracte.
A més en cas que sigui necessari realitzar una substitució d’un recurs, el licitador
es compromet a reemplaçar dit recurs per un altre d’igual perfil en un termini no
superior a 15 dies laborables.
També serà possible sol·licitar a l’adjudicatari que desplaci a la totalitat o a part de
l’equip de treball vinculat a l’execució dels projectes a les instal·lacions de l’ATB
perquè realitzin el seu treball en aquestes.
En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de posar els recursos tecnològics i humans
necessaris per executar la totalitat dels projectes en els terminis que siguin
establerts a l’inici dels projectes.
5.2 PERFILS PROFESSIONALS
Donades les característiques tècniques exposades en aquest plec, un dels punts
més determinants a tenir en compte, és que la proposta de l’equip de treball
estigui conformada per especialistes familiaritzats amb l’entorn que es proposa
per realitzar el desenvolupament : Node JS, REACT JS, Bootstrap framework,
JQuery, HTML5 i CSS.
Pel que fa als tipus de perfils professionals necessaris per poder assolir les
tasques que es plantejan, trobam que com a mínim seria necessari comptar amb:
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CAP DE PROJECTE
Funcions:
o Direcció, seguiment i control del projecte.
o Generació de documentació de control del projecte.
o Gestió de l’abast del projecte, proposta de canvis d’abast del
projecte durant la seva execució.
o Revisió dels treballs i documentació generada per l’equip de treball.
o Garantir la qualitat del producte final.
o Interlocució amb l’ATB.
o Estructurar el funcionament i la distribució de les tasques a l’equip
de treball.
o Suport tècnic en les tasques que desenvolupa l’equip de treball.
o Analitzar els informes de seguiment dels treballs i recomanar
accions preventives i correctives.
o Coordinació i assistència a la direcció en les reunions de seguiment
general dels treballs.
Perfil professional:
o Titulat superior (informàtica)
o Certificació PMP de PMI.
o Tres anys d’experiència en la direcció de projectes web.
o Cinc anys d’experiència en la participació de projectes de
desenvolupament web.



ANALISTA / PROGRAMADOR SENIOR
Funcions:
o Anàlisi funcional de desenvolupament informàtic.
o Programació en REACT JS / JQuery / Node JS.
o Anàlisi i readaptació del codi existent.
o Gestió de repositoris de codi.
o Desplegament de projectes en entorns de desenvolupament i
producció.
o Suport

tècnic

en

qualsevol

tipus

de

consulta

relativa

als

desenvolupaments.
Perfil professional
o Titulat superior (informàtica)
o Experiència mínima de 3 anys en desenvolupaments web Node JS.
o Ampli coneixement dels frameworks REACT JS / JQuery.
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CONSULTOR USABILITAT WEB (UX)
Funcions:
o Prototipat i disseny d’interfícies web.
o Edició de documents HTML5 i CSS.
o Treballs d’optimització de la maquetació en termes de SEO i
accessibilitat W3C.
o Redacció de documents funcionals i manuals d’usuari.
Perfil professional:
o Titulat superior (informàtica / disseny / màrqueting).
o Experiència mínima de 3 anys en projectes web.
o Domini del framework Bootstrap
o Domini dels estàndards HTML5 / CSS.
o Domini en metodologies, tècniques de disseny centrat en l’usuari.

6.DOCUMENTACIÓ A LLIURAR
L’adjudicatari es compromet a lliurar tota una sèrie de documents, sempre que
l’ATB ho estimi oportú, amb l’objectiu de testimoniar apropiadament el
desenvolupament de les tasques des del seu inici fins a la seva finalització.
GESTIÓ DELS PROJECTES
o Plans dels projectes, cronogrames d’execució.
o Informes i actes de les reunions de seguiment.
o Històric de presentació i resolució d’incidències o consultes tècniques.
DESENVOLUPAMENT
o Definició de requisits tècnics necessaris pel desenvolupament del projecte.
o Diagrames d’arquitectura del sistema, tecnologies emprades, interacció
amb l’usuari, etc…
o Repositori de control de versions amb tots els canvis fets durant el
projecte.
o Codi font documentat.
o Manual d’ús per a usuaris dels portals web en quatre idiomes (català,
castellà, anglès, alemany).
o Manual d’ús per administradors informàtics en dos idiomes que inclourà
documentació relativa a l’arquitectura, funcionalitat, administració,
desenvolupament, instal·lació i manteniment dels portals web (català i
castellà) .
o Qualsevol documentació que l’ATB estimi convenient per explotar el
sistema.
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TANCAMENT DEL PROJECTE
 Memòria del projecte amb les característiques tècniques, de disseny i
tecnologies emprades.
Descripció dels serveis duts a terme i dels elements tecnològics emprats.

7.REQUERIMENTS TECNOLÒGICS I D’EXPLOTACIÓ
7.1 ESTÀNDARDS DE DOCUMENTACIÓ
Serà possible sol·licitar en qualsevol moment documentació relativa al
desenvolupament dels projectes:
 Diagrames estructurals, de comportament o d’interacció, aquests seguiran
el format establert segons l’estàndard UML.
7.2 ESTANDARDS DE DESENVOLUPAMENT WEB
 El desenvolupament es produirà emprant els estàndards HTML5,
Javascript, i CSS (W3C)


El desenvolupament es produirà seguint les recomanacions pel que fa a
accessibilitat corresponents a l’especificació WCAG AA.



La maquetació web garantirà l’òptima indexació dels continguts (SEO)



El possible ús de llibreries externes es realitzarà sempre que aquestes
estiguin basades en codi obert i facin ús dels estàndards HTML5, Javascript
i CSS.



El desenvolupament es realitzarà d’acord amb les metodologies i
estàndards aplicables pel que fa al disseny responsiu/adaptatiu (CSS3).

7.3 FORMACIÓ I SUPORT TÈCNIC
 S’elaborarà una proposta de formació, una destinada a usuaris i una altra
destinada a desenvolupadors, relativa a l’ús , arquitectura, funcionalitat,
administració,

desenvolupament,

instal·lació

i

manteniment

dels

desenvolupaments.


El calendari d’aquesta formació es fixarà per l’ATB amb una anticipació de
15 dies naturals. Conjuntament amb l’aplicació i abans de l’inici de la
formació es lliuraran els manuals d’ús que s’hagin generat.



Es donarà servei de suport tècnic als tècnics de l’ATB sempre que aquests
ho requereixin, a qualsevol fase del projecte, inclús una vegada hagi
conclòs l’execució del contracte i metre estigui vigent el període de
garantia i manteniment correctiu, documentant les peticions de suport
tècnic sempre que així s’estimi necessari.

7.4 PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT
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El procés de desenvolupament

sempre es produirà sota entorns que

proporcionarà l’ATB per a cadascun dels dos projectes.


El procés de desenvolupament es durà a terme sempre tenint en
consideració els aspectes de seguretat necessaris per evitar una possible
intrusió o l’aprofitament de vulnerabilitats en el sistemes informàtics
proporcionats per l’ATB.



Una vegada hagi finalitzat el procés de desenvolupament es realitzaran,
sota l’entorn que l’ATB determini, tests de rendiment i anàlisis de
vulnerabilitats que hauran de presentar resultat satisfactoris abans de la
seva posada en producció.

8.PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria de propietat
intel·lectual i de protecció jurídica dels programes d’ordinador l’adjudicatari
accepta expressament que tots els drets sobre l’aplicació informàtica dels
programes, codis fonts i la documentació generada a l’empara d’aquest
contracte, corresponen només a l’Agència de Turisme de les Illes Balears.
9.SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
L’adjudicatari, ha d’incloure en la seva oferta la designació de la persona o
persones que sense perjudici de la responsabilitat pròpia de l’empresa, estaran
autoritzades per relacionar-se amb l’ATB als efectes de l’ús correcte del material,
recursos tècnics i de la informació que l’ATB proporcioni dins del marc d’aquest
contracte. S’ha d’afegir, una descripció del seu perfil professional, i només podran
ser substituïdes amb el vistiplau de l’ATB.
En el desenvolupament de totes les seves feines, es requereix que l’adjudicatari
assoleixi el compliment de les polítiques, la normativa i les recomanacions de
seguretat. En particular:
1. Permís d’accés i tractament. L’adjudicatari podrà tenir accés i donar
tractament a les dades contingudes als sistemes als quals se li doni permís
d’accés, ja tinguin caràcter personal o no, sempre que sigui imprescindible
per realitzar les tasques, activitats o les obligacions derivades d’aquest
contracte, però en tot cas limitant-se a les dades i a l’espai de temps que
sigui estrictament necessari.
2. Tota la informació a la que l’adjudicatari tingui accés, especialment les
dades de caràcter personal, no podrà ser utilitzada sota cap circumstància
per una finalitat diferent a l’establerta al contracte, seguint les instruccions
de l’òrgan contractant en tot moment.
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3. Comunicació de dades. En tot moment, i a cadascuna de les activitats que
impliquin l’accés o el tractament de dades de caràcter personal
responsabilitat de l’ATB, l’adjudicatari complirà les disposicions i les
exigències establertes per la normativa aplicable. En particular, la Llei
orgànica 15/1999, el R.D. 1720/2007 i el R.D. 3/2010.
4. Prohibició de comunicar les dades a terceres persones. Cap dada, i
especialment les de caràcter personal, podran ser comunicades a terceres
persones sota cap circumstància, sense el consentiment previ de l’ATB,
encara que sigui amb finalitats relacionades directament amb les funcions
legítimes del cedent i del cessionari, sense perjudici de les previsions
contemplades a la normativa vigent.
5. Mesures de seguretat:
A. En el tractament de dades de caràcter personal, l’adjudicatari ha
d’aplicar com a mínim les mesures de seguretat de caràcter tècnic i
organitzatiu relatives al nivell de seguretat corresponent a les dades
de caràcter personal, d’acord amb allò establert al títol VIII del R.D.
1720/2007, a fi de garantir la seguretat, la confidencialitat i la
integritat de la informació.
B. En previsió a totes les activitats relacionades amb l’objecte del
contracte, l’adjudicatari està subjecte a les disposicions següents,
entre d’altres, que concreten els requisits i les condicions que han
de complir els fitxers i les persones que participin en el tractament
de les dades de caràcter personal, d’acord amb l’article 9 de la llei
Orgànica 15/1999.
6. L’adjudicatari

no pot fer còpies, bolcats d’informació o qualsevol altra

operació de conservació de les dades que estiguin sota responsabilitat de
l’ATB, o que procedeixin dels sistemes als que pugui tenir accés, amb
finalitats distintes de les determinades per l’objecte d’aquest contracte.
7. Confidencialitat:
A. Totes les persones que intervinguin en el tractament de les dades estan
sotmeses al deure de secret en virtut de l’article 10 de la Llei Orgànica
15/1999, així com al deure de secret professional.
B. Així, les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament de
les dades estan obligades al secret professional respecte a aquestes
dades i al compromís de complir les obligacions de protecció de dades.
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Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de que s’hagi
extingit la seva relació contractual.
C. L’adjudicatari

sol·licitarà

per

al

seu

personal,

exclusivament

l’autorització d’accés a les dades i els recursos que necessiti per
desenvolupar les seves funcions.
8. Personal:
A. L’adjudicatari ha d’adoptar les mesures que siguin necessàries per a
que el seu personal compleixi les previsions realitzades en aquest
contracte.
B. L’adjudicatari es compromet a formar i informar al seu personal
sobre les obligacions que emanen de la normativa aplicable, havent
de programar les accions formatives necessàries.
9. Control i auditoria:
A. L’adjudicatari autoritza a l’ATB a realitzar controls i auditories,
incloent l’accés als establiments i a les instal·lacions on es dugui a
terme el tractament de les dades, a la documentació i als equips. A
fi de que l’ATB pugui supervisar aquest tractament de dades i
verificar si compleix amb les obligacions derivades d’aquest
contracte i de la normativa aplicable, l’adjudicatari ha de
proporcionar els mecanismes de control i seguiment que se li
sol·liciti, així com suficient informació relativa a les mesures de
seguretat que aplica en el desenvolupament dels treballs inclosos
en aquest contracte.
B. Si l’adjudicatari no envia la informació que se li hagi requerit o si
prohibeix l’accés a les seves instal·lacions per supervisar si compleix
els requeriments de seguretat, aquest fet pot ser una causa
justificada per resoldre el contracte.
C. En el cas d’actuacions o requeriments que l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades pugui dirigir a l’ATB, l’adjudicatari es
compromet a proporcionar la informació requerida per facilitar en
tot moment les actuacions previstes en els terminis legalment
establerts, i per adoptar les mesures que es considerin oportunes
derivades d’aquestes actuacions.
10. Comunicació d’incidències. L’adjudicatari ha d’informar immediatament a
l’ATB de qualsevol incidència relativa a l’accés a les dades i als recursos
que proporciona l’ATB, i que puguin tenir com a conseqüència l’accès,
l’alteració o la pèrdua de dades.
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11. Devolució:
A. Una vegada finalitzada la prestació del servei, l’adjudicatari ha
d’acordar amb l’ATB les instruccions pertinents en quant al destí de
l’esmentada informació, ja sigui la seva destrucció o esborrat, o la
seva devolució, de qualsevol dada entregada per l’ATB, així com
també qualsevol suport o document en que consti qualque dada
objecte de la prestació del servei.
B. L’adjudicatari únicament podrà conservar les dades, degudament
bloquejades mentre es puguin derivar responsabilitats de la relació
amb aquests, i d’acord amb els terminis legals establerts.
12. Incompliment:
A. Si l’adjudicatari destina dades a una altra finalitat, si les comunica o
si les utilitza incomplint les obligacions, especificades o exigibles per
la normativa, serà considerat responsable d’aquest fet, d’acord amb
la definició establerta a l’article 3 de la Llei orgànica 15/1999. En
conseqüència haurà de respondre de les infraccions en que pugui
incorre personalment i estarà subjecte al règim sancionador
establert (articles 43 a 49 de la Llei orgànica 15/1999)
B. L’adjudicatari està subjecte a les mateixes condicions i obligacions
descrites abans respecte a l’accés i tractament de qualsevol
document, dada, norma i procediment de l’ATB al que pugui tenir
accés en virtut d’aquest contracte.
10.GARANTIA I MANTENIMENT CORRECTIU
L’adjudicatari ha de garantir el sistema, sense cost, d’acord amb les
especificacions acordades a la planificació inicial, per un període de 12 mesos,
comptadors des de la recepció final del projecte.
La garantia inclou el manteniment correctiu per a esmenar totes les anomalies,
incidències i possibles vicis ocults dels programes, sense cap càrrec addicional per
part del contractista.
11.MEMÒRIA TÈCNICA DE LES OFERTES
La memòria tècnica seguirà la següent estructura. En el cas de no seguir aquesta
estructura la proposta podrà no ser tinguda en compte a objecte de valoració per
la comissió tècnica:
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Descripció de les solucions proposades: descripció global de la solució
proposada per cadascun dels projectes (ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL /
ILLESBALEARS.TRAVEL) i del conjunt de l’execució del projecte.



Equip de treball, detallant els currículums dels professionals que
intervindran en el projecte i a quin projecte o projectes es trobaran
vinculats.



Experiència de l’empresa en projectes similars.



Millores proposades pel que fa a l’abast i/o assegurin la qualitat de
l’objecte del plec. Aquestes millores han de ser realitzables i afegir valor al
contracte.



Altres aspectes. El licitador podrà incloure a la seva oferta tota aquella
informació complementària que consideri interessant per completar la
informació inclosa en els punts anteriors.

La informació presentada a la memòria tècnica ha d’estar estructurada de forma
clara i concisa, i no pot tenir referències a documents annexes o externs no
inclosos quan aquests siguin punts de valoració de l’oferta.
El licitador podrà oferir diferents millores per al desenvolupament i l’elaboració
del projecte inclòs a l’oferta, aquestes tindran caràcter contractual a efectes del
seu compliment.
En qualsevol cas, qualsevol fase o aspecte de l’execució del projecte presentat per
l’empresa licitadora té caràcter de proposta que realitza el licitador, l’ATB decidirà
mitjançant el responsable del contracte i la seva Gerència com s’executa el
contracte.
12.TERMINI D’EXECUCIÓ
Donat que l’objecte del contracte inclou la gestió i realització de dos projectes,
aquests són els terminis d’execució:


EVOLUTIU ILLESBALEARS.TRAVEL: 4 mesos a comptar des de la
formalització del contracte.



NOU PORTAL

ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL: 4 mesos a comptar des la

formalització del contracte.
El desenvolupament dels dos projectes pot tractar-se de manera independent,
donat que no existeix una interdependència entre ells, d ‘aquesta manera les
dates previstes de finalització per cadascun d’ells serà establerta a les seves fases
de anàlisi i planificació.
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El pagament dels serveis prestats per l’adjudicatari es realitzarà en dues fraccions,
una per cadascuna de les consecucions dels dos projectes que suposen l’objecte
d’aquest contracte. El pagament de les factures presentades es realitzarà una
vegada s’hagi produït la recepció de la correcta execució dels projectes.
13.CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Les ofertes es valoraran damunt un màxim de 100 punts, els quals es distribuiran
d’acord amb els següents criteris:
CRITERIS
13.1 Criteris de l’oferta econòmica

PUNTUACIÓ
40 punts

13.2 Criteris objectius de l’oferta tècnica
13.3 Criteris subjectius de l’oferta tècnica

30 punts
30 punts

Criteris de l’oferta econòmica
Preu
Criteris objectius de l’oferta econòmica
Qualitat i ampliació de l’equip de treball
Dedicació de l’equip de treball
Ampliació del període de manteniment correctiu (garantia)
Millores de valoració automàtica
Criteri social, incorporació de persones a l’equip de treball
amb discapacitat o dificultat d’accés al mercat laboral.
Criteris subjectius de l’oferta tècnica
Contextualització de la proposta
Funcionament del servei
Avaluació, seguiment
Qualitat del servei
Instruments de transferència del coneixement

40 punts
40 punts
30 punts
9 punts
6 punts
3 punts
7 punts
5 punts
30 punts
6 punts
6 punts
6 punts
6 punts
6 punts

13.1 CRITERIS DE L’OFERTA ECONÒMICA (40 punts)
 Preu
L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació, i per a la resta
disminuirà la puntuació proporcionalment al augment de les respectives
ofertes.
Fórmula de valoració de l’oferta econòmica
(Oferta més econòmica * 40 punts) / Oferta que es puntua = Puntuació
L’oferta econòmica podrà ser considerada baixa temerària quan aquesta
presenti un preu per a la realització dels serveis sol·licitats inferior al 70% de
l’import màxim previst per a l’execució d’aquest contracte. En cas que aquesta
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es produeixi, el licitador tindrà dret a justificar la seva proposta mitjançant la
presentació d’un informe justificatiu de la baixa, una vegada que l’Òrgan de
Contractació l’hagi revisat, dictaminarà si la proposta es admesa o exclosa del
procés de licitació.
13.2 CRITERIS OBJECTIUS DE L’OFERTA TÈCNICA (30 punts)
 Qualitat i ampliació de l’equip de treball (fins a 9 punts)
Es valorarà el nombre de recursos humans que composin l’equip de
treball, sempre que aquest nombre sigui superior a la configuració mínima
establerta en els PPT (secció 5 PPT).
o Per cadascun dels titulat superiors addicionals adscrits a l’execució
del contracte, s’obtindran 3 punts addicionals, serà necessari
especificar l’especialitat i l’experiència per cadascuna d’aquestes
addicions.
A l’hora de puntuar, s’estableix un màxim de tres recursos humans,
addicionals, a la configuració mínima d’equip de treball establerta en el
PPT.
L’acceptació de cadascuna de les propostes pel que fa a aquest punt, es
trobarà sotmesa al currículum vinculat de cadascuna d’elles, aquest
currículum haurà de trobar-se estretament relacionat amb les tasques a
desenvolupar descrites a l’objecte del contracte.


Dedicació de l’equip de treball (fins a 6 punts)
Es valorarà la dedicació, en exclusiva, dels recursos humans que composen
l’equip de treball a la consecució dels treballs relacionats amb l’objecte del
contracte:
o Per cadascun dels components de l’equip de treball que dediqui el
100% de la seva jornada laboral a la consecució de l’objecte del
contracte fins a 1 punt addicional.



A l’hora de puntuar s’estableix un màxim de 6 persones (components de
l’equip de treball), les quals dedicaran la totalitat de la seva jornada laboral
a la consecució de l’objecte d’aquest contracte.
Ampliació del període de manteniment correctiu (garantia) (fins a 3
punts)
Es valoraran les condicions de manteniment correctiu (garantia) en
qualitat de millora, sempre que siguin superiors al mínim exigit en els PPT
(secció 10 PPT)
o Un punt addicional, sempre que el període suposi un quadrimestre
(4 mesos) addicional al mínim exigit als PPT.
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A l’hora de puntuar s’estableix un màxim de tres quadrimestres
addicionals en concepte de garantia i manteniment correctiu.


Millores de valoració automàtica (fins a 7 punts)
Tota millora suposa un plus pel que fa als requisits establerts al PPT, una
avantatge per a l’ATB, que pot obtenir-se sense que suposi una despesa
addicional, la seva admissió es troba subjecta a determinats límits. Per
millora s’entén tot allò que perfecciona la prestació del contracte sense
trobar-se exigit o determinat a les prestacions que defineixen l’objecte del
contracte.
Es consideraran millores al PPT:
o L’existència de dos equips de treball diferenciats, explicitats com a
tal a la memòria tècnica presentada, donat que l’objecte del
contracte implica la realització de dos projectes que poden ser
tractats de manera independent, i en conseqüència, la seva
realització i execució podria solapar-se en el temps. Aquesta millora
reportarà tres punts addicionals. (4 punts)
o La disponibilitat d’instal·lacions físiques (oficines) on l’equip de
treball del licitador pugui desenvolupar la seva activitat, sempre que
es trobin al mateix territori en el que es troben les instal·lacions de
l’ATB, en aquest cas ens estam referint a l’illa de Mallorca. Aquesta
millora reportarà dos punts addicionals. (3 punts)



Criteri social, incorporació de persones a l’equip de treball amb
discapacitat o dificultat d’accés al mercat laboral. (5 punts)
Per la vinculació de l’objecte principal de l’objecte del contracte amb la
promoció de l’ocupació de persones amb dificultats d’accés al mercat
laboral i/o discapacitat, de conformitat amb el Real decret legislatiu 3/2015,
de 23 d’octubre, en els següents casos:
o Incorporació de persona amb discapacitat a l’equip de treball
proposat.
El licitador que adquireixi el compromís d’incorporar una, o més
d’una persona, amb discapacitat per a dur a terme els treballs
objecte d’aquest contracte.
o Incorporació de persona amb dificultat d’accés al mercat
laboral a l’equip de treball.
El licitador que adquireixi el compromís d’incorporar una, o més
d’una persona, amb discapacitat per a dur a terme els treballs
objecte d’aquest contracte.
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Per procedir a la valoració del criteri social, l’empresa licitadora haurà
d’indicar el seu compliment i acreditar la veracitat de les dades aportades
mitjançant la següent documentació.
o Declaració responsable del licitador amb el compromís de
contractar, o de disposar a l’equip de treball proposat de la persona
o persones amb discapacitat o dificultat per accedir al mercat
laboral.
En el cas que el licitador no entregui la documentació justificativa i
acreditativa, o aquesta, no sigui suficientment concloent per a la seva
valoració, no es puntuarà el criteri.

13.3 CRITERIS SUBJECTIUS DE L’OFERTA TÈCNICA (30 punts)
Els aspectes que es tindran en compte a l’hora de valorar subjectivament la
proposició tècnica s’hi trobaran a la memòria tècnica presentada, aquesta haurà
de reflectir la qualitat tècnica i la idoneïtat de la proposta, sempre tenint en
compte els requisits establerts al PPT.
Per valorar la memòria del servei de les propostes que hagin sigut admeses a
licitació, s’analitzaran i puntuaran totes les matèries que a continuació es
relacionen, seguint les pautes que es detallen a continuació:






Contextualització de la proposta (fins a 6 punts)
o Definició i descripció del servei, amb una acurada explicació i
definició de les actuacions previstes, proposta de cronograma, que
durà a terme el licitador per a l’execució de cadascun dels projectes.
o Metodologies de gestió i canals previstos d’atenció i suport al client.
o Coherència, estructura, contingut i format de presentació de la
documentació aportada.
Funcionament del servei (fins a 6 punts)
o Organigrama en el que es detalli la configuració de l’equip/s de
treball, recursos humans destinats a la prestació dels serveis,
indicant : categories professionals, funcions a desenvolupar, grau
de responsabilitat, experiència, titulació, i altres dades que puguin
ser rellevants.
o Pla d’actuacions de coordinació previstes, internes i externes,
indicant periodicitat, objectius, perfils professionals.
Avaluació, seguiment (fins a 6 punts)
o Descripció d’indicadors, eines, aplicacions, entorns de treball,
metodologies d’avaluació previstes per a cadascuna de les fases
incloses en l’execució del contracte.

27





o Descripció de canals destinats al suport tècnic i consulta, temps de
resposta, protocols d’atenció a l’usuari, entorns i eines destinades a
la gestió de l’històric d’incidències.
Qualitat del servei (fins a 6 punts)
o Descripció de les actuacions encaminades a la millora de las
prestació dels serveis: realització d’auditories, enquestes de
satisfacció, espais de supervisió professional.
Instruments de transferència del coneixement (fins a 6 punts)
o Mesures proposades pel licitador per facilitar la transmissió del
coneixement relatiu als desenvolupaments informàtics a realitzar.
Això inclou accions formatives, elaboració de documentació
complementaria (diagrames, guies de consulta, manuals), destinats
tant a usuaris finals com a tècnics i administradors.
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