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PLEC TÈCNIC PER A CONTRACTAR EL SERVEI DE CREACIÓ I MANTENIMENT D’UNA 
PÀGINA WEB DE RESERVA DE LES CASES I ESCOLES RURALS DEL MUNICIPI DE 
MANACOR 
 
 
1. JUSTIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Àrea de batlia i medi ambient de l’Ajuntament de Manacor gestiona les peticions d’ús de 
les cases i escoles rurals del municipi: les cases de Son Talent, l’escola rural de Sa Murtera i 
l’escola rural del Puig d’Alanar. 

Així com preveu el Reglament d’ús de les cases rurals de Manacor (BOIB núm. 73 de 
16/05/2015), la reserva de les instal·lacions s’ha de fer mitjançant una sol·licitud 
presentada al registre general de l’Ajuntament. En total, l’any 2016 es registraren 395 
sol·licituds. Les sol·licituds es tramiten manualment i una vegada aprovades s’autoritza el 
pagament de la taxa municipal. 

Els darrers dos anys l’ús d’aquestes instal·lacions s’ha popularitzat de tal manera que es 
formen cues a primera hora del mati davant el registre de l’Ajuntament de Manacor, 
pràcticament cada dia. Molts sol·licituds han de ser rebutjades perquè les cases i escoles 
rurals ja estan reservades. 

Actualment existeixen moltes experiències de programes informàtics que permeten fer la 
reserva per internet i també el pagament telemàtic en el mateix moment de fer la reserva. 
Aquest sistema facilitaria als ciutadans fer les reserves de les diferents escoles i cases rurals 
i conèixer en temps real la disponibilitat de les instal·lacions. 

 

2. OBJECTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació del servei de creació d’una pàgina web de reserva 
de les cases i escoles rurals del municipi, el seu manteniment i l’allotjament en un servidor. 
S’inclou: 

- Creació d’una pàgina web que mostri les característiques de les 3 cases rurals i un 
calendari actualitzat al moment on es mostri la disponibilitat de cada casa.  

- L’aplicació ha de permetre que els visitants puguin efectuar una reserva mitjançant 
el pagament de l’import. 

- Les reserves han de restringir els mesos d’antelació i l’import de la reserva variarà 
en funció del numero d’hostes i es calcularà per número de dies. Només s’admet una 
reserva per cada casa i dia. 

 

3. TEMPORALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
La data d’inici del servei s’estableix el dia 15 de desembre de 2017. 

El contracte s’estructura en 2 parts: 

- Creació de la web de reserva. 

- Manteniment, suport  i hostalatge de la web. 

El termini per crear el sistema amb totes les característiques previstes en aquest contracte 
és de 3 mesos, des de la formalització del contracte. 

El contracte tindrà una durada de 2 anys des de la seva formalització, prorrogable per 2 
anys més. 
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4. DESENVOLUPAMENT DEL SERVEI 
 
El servei inclou: 

1. Creació i manteniment de pàgina web amb la informació sobre les cases (fotos, 
equipaments, etc). La llicència subministrada serà il·limitada en quan al nombre 
d’usuaris pel què fa a l’ús de l’aplicació objecte del contracte, inclourà les llicències 
d’eines que necessiti l’aplicació, com gestor de base de dades, etc. 

2. Actualització i modificació de continguts una vegada implantada la web, durant tot el 
contracte. 

3. Sistema de reserves que permeti: seleccionar i validar les dates seleccionades, càlcul 
de preus i redirecció a passarel·la de pagament (compatible amb el procediment 
recaptador C60 modalitat 3). Enviament de correu electrònic i justificant de reserva. 

4. Creació i manteniment d’un back-end que permeti configurar les característiques de 
les cases, la disponibilitat de cada casa i el càlcul del preu de cada casa en funció del 
número d’hostes. A més permetrà seleccionar la màxima i mínima antelació possible 
de la reserva. Detall: 

- Back-end que gestioni el contingut de cada casa. Podrà afegir, modificar i 
esborrar una casa i detallar les seves característiques. Únic administrador per 
gestionar els continguts. 

- Gestió del calendari de disponibilitat de cada casa. Visualització i gestió de 
reserves manualment per part de l’Ajuntament. 

- Gestió dels preus de cada casa en funció de número de visitants i dies de 
reserva. 

5. Hostalatge dins servidor, incloent còpies de seguretat. 

6. Servei de manteniment amb suport. 
 

5. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISA 
 

1. Servei de consulta tècnica, resolució d’incidències i manteniment, amb resposta en 
un termini màxim de 24 hores. 

2. El contractista complirà les obligacions establertes per la normativa sobre tractament 
de dades de caràcter personal. 

3. L’accés a la web per part dels usuaris serà a través de mitjans xifrats tipus HTTPS o 
similar. 

  
6. PROPIETAT DE LES DADES 
 

1. Totes les dades generades i tractades en el marc del present contracte, així com les 
introduïdes pels ciutadans usuaris de la web creada pel contractista, seran propietat 
de l’Ajuntament de Manacor. El contractista facilitarà aquestes dades en el moment 
que l’Ajuntament de Manacor les sol·liciti. 

2. El contracte inclou la llicència d’ús de la web i no la l’adquisició del codi font, fins la 
finalització del contracte, incloses les possibles pròrrogues. 

 
7. COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

 
En cas que per les tasques descrites en aquest plec, es tengui accés a dades personals 
s’aplicarà el següent: 
 

1. El servei tècnic extern, el contractista del servei, tendrà accés a dades personals 
necessàries per realitzar l’objecte del contracte. 
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2. No obstant això, l'accés a les dades no es considerarà comunicació de dades d'acord 
amb l'art. 12 de la LOPD 15/1999, ja que dit accés, i el corresponent tractament és 
necessari per a realitzar la prestació del servei. 

3. Per això, i als afectes de la normativa de protecció de dades, l’empresa serà 
considerada encarregada del tractament de dades, conforme l'art. 20 del RD 
1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i d'acord amb allò 
que s'ha exposat en aquest article s'estableix expressament que l'empresa 
únicament tractarà les dades d'acord amb les instruccions que es donen des de 
l'Ajuntament, que no les aplicarà o utilitzarà amb fi diferent del que figura en la 
prestació dels serveis, ni les comunicarà a altres persones o empreses. 

4. L’empresa es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat a què es refereix l'art. 9 LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, i les previstes al Reial Decret 1720/2007, de 21 de 
desembre. 

5. Una vegada complida la prestació del servei, i en quan a la conservació de les dades 
per l'encarregat del tractament s'haurà de complir el que preveu l'article 22 del RD 
1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la 
Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. 

6. Així mateix s'haurà de complir, quant a la transferència internacional de dades, el 
que preveu el Títol VI, del RD 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades 
de caràcter personal. 

 
8. COST DEL SERVEI 
 
El cost del servei ha estat determinat calculant la mitjana aritmètica de diferents pressupost 
sol·licitats a empreses capacitades per executar aquest servei. 

El cost del servei està integrat per un import únic que s’abonarà per la creació de la web i 
una despesa màxima mensual pel manteniment, i que l’Ajuntament no està obligat a pagar 
en la seva totalitat atès que s’abonarà a partir de la posada en funcionament de l’aplicació. 

El preu de contracte, respecte del qual els licitadors presentaran oferta és de 6.778,96€ 
(sense IVA). D’aquest import total la creació de la web té un cost de 4.570,60€ i el 
manteniment i hosting 2.208,36€, com a despesa màxima, calculat considerant un cost 
mensual de 94,17€ (sense IVA). 

 creació web hosting manteniment 
Hosting + 

manteniment  
Cost total 

serveis  21% d'IVA IVA inclòs 

any 2017*               

any 2018    4.570,60 €      592,50 €         537,50 €        1.130,00 €  5.700,60 €    1.197,13 €   6.897,73 € 

any 2019**       565,42 €         512,94 €        1.078,36 €  1.078,36 €       226,46 €   1.304,82 € 

             

TOTAL    4.570,60 €   1.157,92 €      1.050,44 €        2.208,36 €  6.778,96 €    1.423,58 €   8.202,54 € 

        

* Inici contracte 15/12/2017      

**Final contracte 14/12/2019      

 

El cost estimat de contracte és de 9.953,08€ (sense IVA). Aquest cost inclou les possibles 
pròrrogues i la modificació convencional quantificada en el 20% del preu d’adjudicació del 
contracte, únicament la part de la despesa fixa corresponent a la creació de la web. 

Aquesta despesa, anirà a càrrec de la partida de despesa corrent del pressupost vigent, 
N/10/172/2270600 Millora medi ambient - Estudis i treballs tècnics. 
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9. CONTROL, SEGUIMENT I PAGAMENT DE LA DESPESA 

 
El contractista haurà de presentar una certificació detallada juntament amb cada una de les 
factures, que inclourà tota la informació que acrediti el compliment del contracte. 
 
El 50% del servei de creació de la web es facturarà mensualment, els tres primers mesos 
que disposa per crear la web. El 50% restant es facturarà una vegada certificada la creació 
de la web i el seu complet funcionament. 
 
El manteniment i hostalatge es facturà per mensualitats, des del mes que es certifiqui el 
complet funcionament de la web. 
 
 
 
Manacor, 29 de setembre de 2017 
 
 
El tècnic de medi ambient 
 
 
 
 
 
Antoni Pascual Català 
 
 
 


