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Projecte noves pàgines web de 
l’Associació de Càmpings de Girona 

 

L’Associació de Càmpings de Girona té com a objectiu defensar els interessos comuns dels 

càmpings de la demarcació de Girona, entre ells la promoció turística dels seus establiments. 

Una de les accions de promoció més important que realitza l’entitat és la fira nacional 

Girocamping, un esdeveniment enfocat al públic nacional amb expositors d’arreu. 

Per tal de poder promocionar millor els càmpings gironins on-line, i comercialitzar millor la seva 

fira Girocamping, necessita una nova plataforma on-line i és la raó de la convocatòria d’aquest 

concurs. En Junta Directiva del dia 11/05/2017 s’ha decidit cercar assistència tècnica externa 

especialitzada per tal de dotar l’entitat d’una eina renovada de pàgina web, que prevegi d’una 

forma fàcil la incorporació de noves eines digitals. 

La demanda d’assistència tècnica es concreta en les següents clàusules: 

Clàusula 1ª.- Objecte del contracte.- El contracte té per objecte la creació i implantació de 

3 nous webs de l’Associació de Càmpings de Girona, en funció de la renovació dels continguts 

dels webs preexistents, això és la definició, disseny i posta en marxa d’una plataforma de 

publicació i promoció dels càmpings gironins (web general + blog/mini site) i una plataforma de 

comercialització de la fira Girocamping. 

Clàusula 2ª.- Objectius específics i característiques tècniques de l’objecte 

contractual.- 

2.1. Objectius específics. - 

a) Definir una nova imatge de l’eina web. 

b) Revisar l’organització dels continguts dels 2 webs i blog existents i proposar una nova 

organització que millori la seva usabilitat i interactivitat. 

c) Manteniment dels webs durant els 3 exercicis posteriors al de la posada en marxa. 

S’entendrà que el període de posada en marxa s’estendrà durant el 2017 i els tres 

períodes de manteniment inclosos en el contracte seran 2018, 2019 i 2020. 

2.2. Contingut i metodologia. - 

a) Els nous webs contemplaran tots i cadascun dels continguts dels webs precedents. 

b) El disseny web es realitzarà amb la tècnica d’adaptabilitat (responsive), adaptat a 

dispositius mòbils o d’escriptori de qualsevol mesura. 

c) El web ha de permetre la interacció amb xarxes socials i eines 3.0 (buscador de 

càmping amb geolocalització). 

d) El web comptarà amb un espai públic i un espai de gestió privat per administrar els 

continguts. (Intranet) 

e) L’àrea de gestió privada de continguts ha de permetre l’accés a diferents usuaris. 
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f) El web haurà de ser d’ús intuïtiu. 

g) Les noves pàgines web estaran allotjades en un servidor. En un inici podria ser un 

allotjament compartit i si fos necessari es passaria a un servidor dedicat. 

h) Es mantindran els dominis ja registrats (campingsingirona.com – girocamping.com). 

i) S’ha d’incloure en el projecte la migració de la informació dels antics webs 

www.campingsingirona.com, www.girocamping.com i del blog.campingsingirona.com. 

j) El pressupost ha d’incloure pels tres nous webs el preu del gestor de continguts i 

disseny web, els allotjaments, la transferència/renovació de dominis i el manteniment.  

k) En qualsevol cas, l’eina ha d’assegurar que l’Associació de Càmpings de Girona ha de 

tenir accés a tot el codi web. 

l) A la finalització del manteniment dels 3 pròxims exercicis (2018, 2019 i 2020), els webs 

han de seguir funcionant. L’empresa haurà de preveure el sistema de traspàs dels webs 

i dels seus continguts. 

m) Els requisits tècnics, d’estructura i de contingut vindran especificats en Annex 1 – 

Memòria Tècnica del Projecte noves pàgines web de l’Associació de Càmpings de 

Girona. 

n) Es valorarà la creativitat i la millora del disseny dels webs actuals. 

o) L’Associació de Càmpings de Girona crearà i facilitarà el contingut nou i les seves 

versions en els diferents idiomes. 

2.3. Resultats esperats i requeriments operatius. - 

a) L'assistència tècnica es finalitzarà amb un informe comprensiu i sistematitzat, que 

contingui tots els elements requerits en els punts anteriors, i que destaqui els extrems 

més rellevants que en resultin, així com les conclusions. En el mateix informe es farà 

constar de forma clara i concisa la metodologia emprada, amb explicació justificada i 

detallada de tots els passos del procés. L'informe, en les conclusions, també haurà 

d'incloure una proposta d’accions, i organització de l’agenda de la seva possible posada 

en marxa. L’informe haurà de contenir el manual d’ús i les claus de l’accés a tot el codi 

web. 

b) La posada en marxa del nou web, seguint els requeriments previstos en els punts 

anteriors. 

c) En un informe a part, s’informarà de les incidències produïdes en el decurs de 

l'execució del projecte, si n'hi ha hagut. 

e) El manteniment de l’eina web per als 3 exercicis següents (2018, 2019 i 2020). A la 

conclusió de cada exercici, l’empresa emetrà un informe breu i concís, anual, sobre les 

tasques de manteniment desenvolupades i, si s’escau, sobre les incidències produïdes. 

2.4. Forma de presentació.- Els informes de resultats i de manteniment es presentaran en 

llengua catalana, en suport paper DINA4, blanc i negre i en format vertical i en format digital. 

 

http://www.campingsingirona.com/
http://www.girocamping.com/
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Clàusula 3ª.- Documentació a aportar.- Els concursants hauran d’aportar una proposta 

sintètica sobre què tractaria l’elaboració dels webs, l'assistència tècnica i com es duria a terme, 

i explicitar el cost total (IVA a part), especificant el cost del manteniment per els tres exercicis 

posteriors (2018, 2019 i 2020). La proposta s'ha de presentar per duplicat. 

Clàusula 4ª.- Pressupost del contracte.- El preu serà valorat per la seva quantitat ajustada 

als compliments dels requisits tècnics, de disseny i de manteniment pels 3 exercissis. 

Clàusula 5ª.- Condicions de pagament.- Associació de Càmpings de Girona satisfarà la 

quantitat de l’elaboració dels webs,  l’assistència tècnica i els costos de manteniment, en 

pagaments fraccionats, en uns terminis mensuals al llarg dels 3 exercicis que durà el contracte 

(36 pagaments al llarg de 2018, 2019 i 2020). 

Clàusula 6ª.- Termini d’execució.- 

6.1. Termini màxim.- El termini màxim d’execució i lliurament, posada en marxa dels webs i 

lliurament dels informes sobre el desenvolupament de l’eina serà de cinc mesos des de la 

signatura del contracte. No obstant això, per causes excepcionals, justificades o per l'ampliació 

d'aspectes específics, no imputables al contractista, Associació de Càmpings de Girona podrà 

acordar una pròrroga d'aquests terminis. 

El retard en l'execució, la manca d'atenció o l’incompliment als requeriments detallats en aquest 

contracte i a les instruccions de la supervisió tècnica per causes imputables al contractista, 

comportarà la imposició a aquell de penalitzacions diàries, a títol de multa coercitiva, en la 

proporció de 0,12 euros per cada 601,01 euros del preu del contracte en la data d'imposició. 

Quan l'import acumulat de les penalitzacions de demora imposades assoleixin el 5% del preu del 

contracte, l’Associació de Càmpings de Girona podrà optar per la resolució d’aquest. L’aplicació 

i el pagament d’aquestes penalitzacions no exclou la indemnització a què l’Associació de 

Càmpings de Girona pugui tenir dret per danys i perjudicis que li siguin ocasionats com a 

conseqüència del retard imputable al contractista. 

6.2. Períodes de manteniment.- Els períodes de manteniment de l’eina web seran per als 

exercicis 2018, 2019 i 2020, a començar als efectes d’1 de gener i a finalitzar el 31 de desembre 

de cada any. En tot cas, en el supòsit d’advertir-se la necessitat d’ajustos per al correcte 

funcionament de l’eina o adaptació a nous continguts, aquells s’executaran d’immediat. 

S’entendran executats els serveis anuals de manteniment quan a la fi de cada exercici l’empresa 

presenti els informes sobre les tasques de manteniment desenvolupades i, si s’escau, sobre les 

incidències produïdes. El termini de revisió serà el 31 de desembre de cada any. No hi haurà lloc 

a les fases de manteniment en el cas de resolució del contracte durant la fase anterior. 

Clàusula 7ª.- Supervisió del treball.- Un tècnic de l’Associació de Càmpings de Girona 

supervisarà el desenvolupament dels treballs. Es considera necessari, que com a mínim, 

l'adjudicatari cada 30 dies informi sobre l’estat dels treballs. 

Clàusula 8ª.- Procediment i forma de contractació.- L’adjudicació d’aquest contracte es 

realitzarà pel procediment simplificat de contractació. 

Clàusula 9ª.- Publicitat.- L’anunci de la convocatòria es publicarà al blog de l’Associació de 

Càmpings de Girona, a la seva web i al butlletí mensual “Camping Digital” de Maig 2017 . 
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Clàusula 10ª.- Presentació de proposicions i termini.- Les ofertes es presentaran en un 

sobre tancat a la seu de l'empresa Associació de Càmpings de Girona – C. Bonastruc de Porta 15 

– 17002 Girona. El termini màxim de presentació de les proposicions serà de 21 dies. 

Clàusula 11ª.- Obertura de proposicions.- L’obertura de proposicions es produirà a partir 

de l’endemà de l’exhauriment del termini i serà interna durant la Junta Directiva de Juny 2017. 

Clàusula 12ª.- Selecció de les candidatures i avaluació de les ofertes.- 

La selecció de candidatures i valoració de les ofertes es fa en el marc del respecte dels principis 

fonamentals de la contractació privada. 

Els criteris de selecció de les candidatures són: 

 Garanties i capacitat tècnica. 

 Capacitat professional. 

 Disponibilitat d’adaptació al pagament fraccionat proposat en la clàusula 5. 

Els criteris en la valoració de les ofertes es ponderen de la manera següent: 

Criteris Ponderació 

1- Valor tècnic establert a partir del de la memòria tècnica – Annex 1 = 50 % 

2- Preu de les prestacions = 40 % 

3- Flexibilitat de finançament = 10 % 

Es recorda al concursant la importància del contingut de la memòria tècnica. La puntuació, pel 

que fa al valor tècnic, es basa principalment en l’anàlisi d’aquesta memòria i en la millora 

d’usabilitat i disseny respecte els webs importants. 

Cada criteri es puntua en una escala del 0 al 10 (en què 10 és la màxima puntuació). Les 

puntuacions obtingudes es ponderen seguidament segons els percentatges proporcionals al pes 

que tingui cada criteri tal com s’ha descrit més amunt. La classificació general de les ofertes 

s’obté amb les sumes de les puntuacions ponderades obtingudes pel conjunt de criteris. El 

candidat escollit és el que aconsegueix la millor puntuació. 

En cas que es detectin errors estrictament materials (de multiplicació, suma o descompte) en 

l’oferta del candidat, es demanarà a l’empresa que rectifiqui l’oferta. Si s’hi nega, se’n descartarà 

l’oferta per considerar-la no coherent. 

Es recorda als candidats que aquest concurs no pot ser objecte de cap negociació. Tanmateix, 

sempre que l’oferta en qüestió no sigui anormalment baixa, es pot requerir el candidat que 

regularitzi l’oferta que s’hagi presentat incompleta o sense tenir en compte la legislació vigent. 

Clàusula 13ª.- Forma d’adjudicació.- L’adjudicació del contracte serà comunicada 

mitjançant e-mail d’aprovació signada pel tècnic supervisor de l’Associació de Càmpings de 

Girona. Es produirà la signatura del corresponent contracte de l’elaboració, d'assistència tècnica 

i manteniment. 

Clàusula 14ª.- Compliment o resolució del contracte.- El contracte s'entendrà complert 

pel contractista quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els termes del mateix, la totalitat del 
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seu objecte i, en tot cas, quan se certifiqui la seva finalització pel tècnic supervisor nomenat per 

l’Associació de Càmpings de Girona. 

Amb tot, de conformitat amb la normativa general de contractació i amb efectes que per a 

cada supòsit s’hi determinen, són causes generals de resolució del contracte les següents: 

· L’extinció de la personalitat jurídica de l’entitat contractista. 

· La declaració de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o 

d’insolvent fallit en qualsevol procediment, o l’acord de quitament i espera. 

· El mutu acord entre l’Associació de Càmpings de Girona i el contractista. 

· La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

· L'incompliment de les altres obligacions contractuals essencials. 

· Les que s’estableixen expressament al contracte. 

Clàusula 15ª.- Cessió i subcontractació.- El contractista només podrà cedir vàlidament els 

drets i les obligacions que neixin d’aquest contracte mitjançant autorització expressa i per escrit 

de l’Associació de Càmpings de Girona. El contractista només podrà subcontractar la realització 

del contracte mitjançant l'autorització expressa i per escrit de l’Associació de Càmpings de 

Girona. 

Clàusula 16ª.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat.- Aquest 

contracte haurà de respectar íntegrament la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament. El contractista 

ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés en l’execució del 

contracte. El contractista haurà de guardar secret respecte de les dades o antecedents que, no 

essent públics, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, i, en aquest sentit, no podrà 

utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, 

totalment o parcial, el contingut d’aquests sense autorització escrita de l’Associació de Càmpings 

de Girona. 

Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest contracte. En 

tot cas, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment 

d’aquesta obligació. 

Clàusula 17ª.- Propietat dels treballs realitzats.- Els treballs que es realitzin en qualsevol 

de les seves fases seran propietat per igual de l’Associació de Càmpings de Girona, especialment 

als efectes d’utilització de la informació i de reproducció totalment o parcial en qualsevol mitjà. 

No obstant això, l’Associació de Càmpings de Girona preservarà en tot moment i reconeixerà 

l’autoria de l’equip executor de l’assistència tècnica. 

Clàusula 18ª.- Interpretació del contracte.- L’Associació de Càmpings de Girona té les 

prerrogatives d'interpretar el contracte que se subscrigui, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 

compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, suspendre la seva execució i acordar-ne la 

resolució i determinar els efectes d'aquesta. 

 


