ASSOCIACIÓ RIUDECANYES AVENTURA
Plaça de la Patacada núm. 3 baixos,
43201Reus
NIF: G55621742
www.riudecanyesaventura.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I VALORACIÓ PER AL DISSENY I LA
IMPLEMENTACIÓ DE LA WEB COMERCIAL DE RIUDECANYES AVENTURA
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1. ANTECEDENTS
Riudecanyes Aventura, és un projecte de dinamització de l’embassament de Riudecanyes i el
seu entorn, mitjançant l’oferta d’activitats esportives de caràcter lúdic, cultural, recreatiu i
formatiu, promoguda per l’Associació Riudecanyes Aventura, entitat integrada per
l’Ajuntament de Riudecanyes, l’Ajuntament de Duesaigües, la Comunitat de Regants del Pantà
de Riudecanyes i el Consell Esportiu del Baix Camp.
Les activitats que s’oferiran inicialment seran: caiac, paddle surf, hidropedals, tir amb arc, btt i
senderisme.
El tipus de públic a qui van adreçades serà de tres tipus: població de l’àmbit d’influència,
turisme esporàdic (amb especial incidència al de la Costa Daurada) i centres escolars.
Per tal d’optimitzar el projecte, serà necessari comptar amb una web comercial que faciliti les
reserves i la venda per internet.

2. OBJECTE DE LA LICITACIÓ
L’objecte de la licitació, és el disseny i la implementació d’una web comercial que inclogui, com
a mínim, les característiques que es descriuen en el punt 3
3. CARACTERÍSTIQUES DE LA WEB


Disseny responsiu Web amb un gestor de continguts de codi obert que pugui ser
implementat de manera estandarditzada i que permeti administrar les seccions
principals que engloben tota la plataforma de manera senzilla, sense necessitat de
saber llenguatges de programació HTML o CSS. És necessari que es puguin incloure
fotografies, documents descarregables i enllaços.



Idiomes. Els continguts han d’estar traduïts, com a mínim, a quatre idiomes: català,
castellà, anglès i francès



Audiovisual. Fotografía i Vídeo. Cal que la web sigui visualment atractiva i que
prioritzi el material audiovisual



Mòdul catàleg de Productes - Serveis – Clients. Mòdul que permeti l'administració i
l’edició de projectes mitjançant el compliment de formularis de dades i fotografia.



Motor de Reserves d'Activitats Motor de Reserves (amb dades pre-establertes) situat
a la home on es pugui seleccionar:
- Tipus d'activitat.
- Data i hora.
- Suplements: monitor, equipaments especials, etc.
- Pagament
Mòdul exportació CSV amb les reserves que hi ha a la web, de manera automàtica.
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TPV virtual. Instal·lació i configuració



Paypal. Instal·lació i configuració

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ
La despesa estimada per aquest contracte és de VUIT MIL CINQUANTA-CINC EUROS (8.055€),
més l’IVA que li correspongui.
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