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Consideracions 
 

Atenent a una revisió feta sobre l’objecte del Contracte que reproduïm tot seguit. 

 

Objecte del contracte 
 
L’objecte inicial del Contracte és el de fer una Auditoria inicial d’accessibilitat seguint tots els termes que en els seus 
diferents articles relacionats, determina el  Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels 
llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Publicat :«BOE» núm. 227, de 19/09/2018. 
Entrada en vigor: 20/09/2018 . Tot això referit als sites indicats tot seguit, elaborant un informe que derivat 
d’aquesta auditoria compleixi tots els requisits del Real Decreto 1112/2018, on s’indiquin l’estat actual dels llocs 
web vinculats a l’Ajuntament de Viladecans en clau de accessibilitat i els possibles correctius.  

L’ inventari de aplicacions a auditar en termes d’accessibilitat son: 

www.viladecans.cat 

www.jovesviladecans.cat 

www.atriumviladecans.com 

www.vigem.cat 

www.fundacioviladecans.cat 

www.viladecans.co 

Apps: Viladecansapp, App de vilawat. 

Aquest Informe d’Auditoria haurà d’incloure, de tots els sites auditats, les millores, les correccions necessàries, les 
bones pràctiques, etc. 
 
Aquesta revisió inicial estarà basada en estàndards internacionals i ha de tenir en compte: 
 
• Els diversos dispositius amb els quals és possible accedir a la pàgina, és a dir, no només s'analitzarà l'accés a 
través d'escriptori sinó també a través de dispositius mòbils, tablets, etc. 
• Les diverses tipologies de discapacitat. 
• Els diferents navegadors adaptats. 
• El nivell d'accessibilitat AA. 
 

http://www.fundacioviladecans.cat/
http://www.viladecans.cat/
http://www.jovesviladecans.cat/
http://www.atriumviladecans.com/
http://www.vigem.cat/
http://www.fundacioviladecans.cat/
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Es dóna la opció a l’empresa adjudicatària de, un cop feta l’Auditoria, presentar, en el marc del Contracte de 
presentar un pressupost de la implementació dels canvis a conseqüència d’aquesta auditoria per si s’escau la 
participació en la licitació corresponent a la dita implementació 
 
S’inclou en l’abast d’aquesta licitació i en el contracte corresponent i per tant inclòs en el pressupost de la licitació, 
dues revisions d’accessibilitat dels sites enumerats. 
Aquestes dues revisions es farien un cop duta a terme la implementació de les correccions  proposades en l’Informe 
d’Auditoria inicial, amb la finalitat de donar compliment al que determina l’article 17 de Real Decreto 1112/2918 
de presentar tres informes anuals (l’Informe inicial d’Auditoria més dues revisions en el termini d’un any des de 
l’adjudicació) a lliurar al Ministeri. 
 
Aquests tres informes, a la vegada, hauran d’incloure: 

a) Informe sobre la atenció de queixes i reclamacions dels usuaris del servei.  
Aquest informe inclourà les mesures presses per solucionar les queixes , atenció a suggeriments. 

Aquest informe serà elaborat per la Fundació Ciutat de Viladecans juntament amb el Gabinet de Comunicació 
Corporativa i per tant no forma part d’aquesta licitació. 

b) Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d’accessibilitat incloent correctius si s’han fet. 

Informe a  elaborar per l’empresa adjudicatària i que forma part d’aquesta licitació 

c) Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació dintre del seu àmbit  competencial.  

Informe a elaborar conjuntament per la Fundació Ciutat de Viladecans, el Departament de Sistemes de 
l’Ajuntament de Viladecans i l’empresa adjudicatària -tasca inclosa en aquesta licitació-. 

Encara està per definir el format d’aquests informes però l’adjudicatari tindrà que adaptar-se al requeriments 
que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública determini o, en la seva absència, als requeriments que el 
propi Ajuntament de Viladecans determini. 

Atesa l’extensió del contracte: 6 webs i 2 aplicacions mòbils. 

Atesa la metodologia que es demana, molt completa i exhaustiva i que reproduïm tot seguit. 

Metodologia de l’Auditoria. 

La metodologia de l’auditoria haurà de seguir les pautes marcades per la WACG 2.1 i que reproduïm tot seguit 
a més de tots els requisits contemplats en els articles 5 i 6 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, 
sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. 

Principis - En el nivell més alt se situen els quatre principis que proporcionen els fonaments de l'accessibilitat 
web: perceptible, operable, comprensible i robust. 

http://www.fundacioviladecans.cat/
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Pautes - Per sota dels principis estan les pautes. Els dotze pautes proporcionen els objectius bàsics que els 
autors han d'aconseguir per tal de crear un contingut més accessible per als usuaris amb diferents 
discapacitat. Aquestes pautes no són verificables, però proporcionen el marc i els objectius generals que 
ajuden els autors a comprendre els criteris de conformitat i a implementar millor les tècniques. 

 

Principi 1: Perceptible: la informació i els components de la interfície d'usuari han de ser mostrats als 
usuaris en formes que ells puguin entendre. 

Pauta 1.1: Text alternatiu: Proporciona text alternatiu per al contingut que no sigui textual, així 
podrà ser transformat en altres formats que la gent necessiti, com caràcters grans, llenguatge braille (braile 
no és correcte), llenguatge oral, símbols o llenguatge més simple . 

Pauta 1.2: Contingut multimèdia dependent de el temps: Proporcioneu alternatives sincronitzades 
per a continguts multimèdia sincronitzats dependents de el temps. 

Pauta 1.3: Adaptable: Crear contingut que pugui ser presentat de diferents formes sense perdre ni 
informació ni estructura. 

Pauta 1.4: Distingible: Facilitar als usuaris veure i escoltar el contingut incloent la distinció entre el 
més i menys important. 

 

Principi 2: Operable: Els components de la interfície d'usuari i la navegació ha de ser manejable. 

Pauta 2.1: Teclat accessible: Poder controlar totes les funcions des del teclat. 

Pauta 2.2 Temps suficient: Proporciona temps suficient als usuaris per llegir i utilitzar el contingut. 

Pauta 2.3: Atacs epilèptics: No dissenyar contingut que pugui causar atacs epilèptics. 

Pauta 2.4: Navegació: Proporciona formes per ajudar els usuaris a navegar, a cercar contingut i a 
determinar on estan aquests. 

Pauta 2.5: Modalitats d'entrada: Facilitar als usuaris operar la funcionalitat a través de diversos 
mètodes d'entrada a més de el teclat. 

 

Principi 3: Comprensible. La informació i les operacions d'usuaris han de ser comprensibles. 

Pauta 3.1: Llegible. Fer contingut de text llegible i comprensible. 

Pauta 3.2 Previsible: Fer l'aparença i la forma d'utilitzar les pàgines web previsibles. 

Pauta 3.3 Assistència a l'entrada de dades: els usuaris d'ajuda evitaran i corregiran errors. 

 

Principi 4: Robustesa: el contingut ha de ser prou robust perquè pugui ser ben interpretat per una gran 
varietat d'agents d'usuari, incloent tecnologies d'assistència. 

Pauta 4.1 Compatible: Maximitza la compatibilitat amb els agents d'usuari actuals i futurs, incloent 
tecnologies d'assistència. 

 
 
 

http://www.fundacioviladecans.cat/


 
 
 
LICITACIÓ   02/FCV/2020 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU PER LA CONTRACTACIÓ DE L’AUDITORIA DE ACCESIBILITAT 
DELS  LLOCS WEBS I APPS MUNICIPALS 
 

ANNEX 1 

 

 

Carrer de l’Antiga Riera, 8  -   08840 – Viladecans  (Barcelona) 
http://www.fundacioviladecans.cat 

Pàgina 4 de 4 

 

Atès  que l’objectiu de la licitació és obtenir un producte de qualitat. 
 
Després de l’oportuna reflexió al voltant de si el pressupost de licitació proposat era l’adequat per 
atendre als requeriments anteriors. 
 

S’ACORDA 
 
 

1. Revisar l’import de la licitació i acordar augmentar el seu valor fins als 10.000,00 €uros  (21% 
IVA exclòs). 
 
2. Mantenir els mateixos criteris d’adjudicació ja descrits en el Plec Tècnic de la Licitació, així com 
els terminis d’execució i de presentació de d’ofertes. 
 
3. Augmentar la partida pressupostària en 2.000,00 € més IVA i així poder fer front a aquest nou 
valor de licitació. 
 
 
Signo aquest annex a Viladecans, 21 d’agost de 2020 

 

 

Joan Bassolas 

Gerent 

Fundació Ciutat de Viladecans 

C/ de l’Antiga Riera, 8 

08840 Viladecans 

 

 

http://www.fundacioviladecans.cat/
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