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1. Descripció de l’objecte
L’objecte del present plec és fixar les prescripcions tècniques que regiran la contractació
dels serveis de manteniment integral dels programaris i productes que donen suport a
l’Institut Català de Finances (ICF en endavant).
El present document recull els requeriments funcionals i tècnics per a la valoració dels
diferents serveis. El format de les ofertes presentades s’ha d’ajustar a la descripció
realitzada en aquest plec.

1.1. Distribució
El present contracte queda distribuït en dos lots:
-

LOT 1: Servei de Manteniment .NET & J2EE: Es tracta de les actuacions
necessàries per mantenir el funcionament de les aplicacions en tecnologia .NET
i J2EE per garantir les necessitats del dia a dia de l’ICF. El lot inclou, fora del
servei de manteniment, una possible bossa d’hores dedicada a Projectes on es
tractaran actuacions fora de les necessitats recurrents del servei de
manteniment, a compartir amb el lot 2.
Inclou les aplicacions descrites als punts: 2.3.1 Aplicacions J2EE, 2.3.2
Aplicacions .NET, 2.3.3 Altres aplicacions.

-

LOT 2: Servei de Manteniment Oracle Forms & Reports: Es tracta de les
actuacions necessàries per mantenir el funcionament de les aplicacions en
tecnologia Oracle Forms & Reports per garantir les necessitats del dia a dia de
l’ICF. El lot inclou, fora del servei de manteniment, una possible bossa d’hores
dedicada a Projectes on es tractaran actuacions fora de les necessitats
recurrents del servei de manteniment, a compartir amb el lot 1.
Inclou les aplicacions descrites al punt: 2.3.4 Oracle Forms & Reports.

L’apartat dedicat a Projectes consisteix en les actuacions descrites a l’apartat “2.2
Projectes” d’aquest plec. L’ICF, segons les necessitats del servei, assignarà cada
projecte a una de les dues empreses adjudicatàries dels respectius serveis de
manteniment dels lots 1 i 2. Es duran a terme de manera puntual i amb un volum d’esforç
acordat prèviament.
L’adjudicació a una de les dues empreses es basarà en els següents criteris:
-

Planificació del projecte i disponibilitat de recursos.
Proximitat tecnològica del projecte respecte el servei de manteniment.
Situació de l’adjudicatari en l’acompliment dels acords de nivell de servei.
Cost del projecte.
Composició de l’equip del projecte.
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2. Abast
2.1. Servei de Manteniment de les aplicacions
Els treballs a realitzar en relació amb el manteniment d’aplicacions s’agrupen en les
següents tipologies:
Manteniment Correctiu
S’inclouen les activitats de correcció d’errors presents en les aplicacions, incloent vicis
ocults, que no estiguin coberts per la garantia ni altres serveis de correcció del fabricant.
El manteniment correctiu inclou la resolució d’incidències funcionals i tècniques,
detectades durant la utilització del sistema, i que requereixin la modificació i/o adaptació
d’alguna de les aplicacions. Qualsevol actuació en el programari deguda a una errada
de l’aplicació serà considerada sempre com activitat vinculada al manteniment correctiu.
D’altra banda s’inclouen els treballs d’anàlisi i resolució d’incidències d’usuari que, sense
suposar canvis o modificacions d’aplicació, puguin requerir actuacions tècniques, revisió
i modificació de dades, revisió i modificació de la configuració, etc.
La correcció dels defectes funcionals i/o tècnics de les aplicacions cobertes pel servei
de manteniment inclou:











Diagnòstic de la incidència.
Anàlisi i disseny de la solució proposada.
Desenvolupament de les modificacions als sistemes, incloent programació i
configuració.
Elaboració i execució dels plans de proves necessaris.
Implantació de la correcció desenvolupada.
Correcció de les dades afectades per les incidències, incloent l’elaboració dels
desenvolupaments necessaris a tal efecte.
Detecció de problemes recurrents, identificació, anàlisi, disseny i execució de les
correccions necessàries per a la resolució dels esmentats problemes.
Suport en la resolució de consultes i incidències derivades d’una incorrecta
operativa d’usuari, i que requereixin intervenció per a la restauració de la
informació.
Manteniment de la documentació funcional i tècnica del sistema.
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Manteniment Perfectiu
S’inclouen les activitats a realitzar per prevenir l’aparició d’incidències i problemes, i
millorar la qualitat interna de les aplicacions en qualsevol dels seus aspectes:
reestructuració del codi, clarificació del codi, optimització del rendiment i eficiència, etc.
La prevenció en l’aparició de defectes funcionals i tècnics de les aplicacions cobertes
pel servei de manteniment inclou:










Anàlisis periòdiques dels logs i indicadors de monitorització del sistema.
Anàlisis d’estadístiques d’accés, nivells d’utilització, disponibilitat i estabilitat dels
serveis i sistemes, i les causes de les indisponiblitats.
Anàlisi estadística i periòdica de l’ús dels recursos físics i lògics
(emmagatzemament, capacitat de CPU, memòria, llicències de software de
base, nombre i volum de transaccions, etc.) i estimació de l’evolució d’aquests.
Realització d’estudis sobre el rendiment de l’aplicació i els elements necessaris
per millorar la productivitat i operació (proves d’estrès).
Anàlisi del codi font, i reestructuració d’aquest per a la millora de la qualitat i del
rendiment.
Actualització del codi de components de software lliure i comercial utilitzat en les
aplicacions, a noves versions d’aquest que incorporin correccions a possibles
problemes coneguts i/o millores en el rendiment.
Elaboració i presentació de propostes de millora per assolir un nivell d’utilització
òptim de la plataforma.
Manteniment Adaptatiu

S’inclouen les activitats necessàries de modificació de les aplicacions derivades de
canvis en la infraestructura tecnològica de l’ICF, tant en maquinari com en programari.
En aquest sentit, s’inclouen les modificacions derivades de l’evolució tecnològica dels
components que formen part de l’aplicació (serveis, llibreries, etc.), així com del software
base sobre el qual s’executen (sistemes operatius, servidors d’aplicacions, servidors de
bases de dades, etc.), incloent la substitució de components en cas d’obsolescència,
manca de suport o actualització d’aquests.
S’inclouen també els canvis que puguin aparèixer com a resultat de decisions
estratègiques de l’ICF que afectin a la infraestructura (p.ex. substitució del servidor
d’aplicacions o de base de dades per un altre producte).
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Estan també inclosos els canvis produïts per la modificació dels elements físics
(servidors, ordinadors personals, elements de xarxa).
L’adaptació de les qüestions tècniques de les aplicacions cobertes pel servei de
manteniment inclou:










Estudi de l’adaptació a realitzar.
Anàlisi i disseny de les modificacions necessàries.
Desenvolupament de les modificacions als sistemes, incloent programació i
configuració.
Elaboració i execució dels plans de prova necessaris.
Implantació de la modificació desenvolupada.
Càrrega i/o migració de les dades afectades.
Planificació i realització de la formació necessària en aquelles funcionalitats que
així ho requereixin com a conseqüència dels canvis.
Suport en la resolució de consultes i incidències derivades dels canvis realitzats.
Actualització i manteniment de la documentació funcional i tècnica del sistema.

Manteniment Evolutiu
S’inclouen les activitats necessàries per a la modificació de les aplicacions derivades de
les noves necessitats que s’identifiquin en la funcionalitat d’aquestes.
En aquest sentit, s’ha de donar cobertura a les modificacions derivades dels canvis en
la normativa o en els procediments vinculats amb les activitats per a les que s’utilitza
una aplicació, l’adaptació de les aplicacions per al correcte compliment de normativa o
procediments (sempre que no siguin imputables a errades en els treballs d’adaptació
que en aquest cas estarien coberts per la garantia del manteniment correctiu), la inclusió
de nova funcionalitat relacionada amb l’objecte de l’aplicació, i la necessitat d’establir
nous intercanvis d’informació de les aplicacions objecte del suport amb altres sistemes,
estiguin o no coberts pel present suport.
La modificació i adaptació de la funcionalitat i qüestions tècniques de les aplicacions
cobertes pel servei de manteniment inclou:








Estudi dels canvis i noves funcionalitats que implica.
Anàlisi i disseny de les modificacions necessàries.
Desenvolupament de les modificacions als sistemes, incloent programació i
configuració.
Elaboració i execució dels plans de prova necessaris.
Implantació de la modificació desenvolupada.
Càrrega i/o migració de les dades afectades.
Planificació i realització de la formació necessària de les noves funcionalitats,
així com aquelles funcionalitats que així ho requereixin com a conseqüència dels
canvis.
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Suport en la resolució de consultes i incidències derivades de la nova
funcionalitat i dels canvis realitzats.
Actualització i manteniment de la documentació funcional i tècnica del sistema.

Qualsevol evolutiu podrà ser considerat un Projecte en si mateix si l’ICF ho considera
adient.

2.2. Projectes
Els projectes es tracten fora del servei de manteniment. Formen part de la bossa d’hores
descrita a l’apartat 1.1 Distribució del present document.
S’inclouen les activitats necessàries en evolucions del sistemes existents, noves
aplicacions que donen resposta a necessitats de negoci prioritzades per Direcció.
L’inici d’un projecte comporta la formació d’un nou equip de treball conformat pels perfils
que es considerin necessaris per l’elaboració d’aquest. Previ a l’inici d’aquest s’acordarà
amb l’ICF el cost, la planificació i els recursos assignats al projecte segons el catàleg de
preus.
La modificació i adaptació de la funcionalitat i qüestions tècniques de les aplicacions
cobertes inclou:















Establir els recursos necessaris pel desenvolupament del projecte.
Estudi dels canvis i noves funcionalitats que implica.
Anàlisi i disseny de les funcionalitats necessàries.
Planificació i gestió dels recursos necessaris per assolir els objectius establerts
per direcció.
Convocar, preparar i dirigir els comitès de seguiment del projecte. Es necessari
un seguiment exhaustiu de les dates compromeses.
Desenvolupament dels sistemes, incloent programació i configuració.
Elaboració i execució dels plans de prova necessaris.
Implantació del projecte desenvolupat. Pot consistir en modificacions
d’aplicacions existents.
Càrrega i/o migració de les dades afectades.
Planificació i realització de la formació necessària de les noves funcionalitats,
així com aquelles funcionalitats que així ho requereixin com a conseqüència dels
canvis.
Suport en la resolució de consultes i incidències derivades de les noves
funcionalitats o dels canvis realitzats.
Actualització i manteniment de la documentació.
Elaboració d’anàlisis o estudis de viabilitat.
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2.3. Llistat d’aplicacions
Aplicacions J2EE
A continuació s’indiquen les aplicacions actualment en funcionament en entorn J2EE:
















Portal FinEmpresa
GEF (Gestor d’estats financers)
Sistema de comptes
Portal Intern (Liferay)
Gestor Documental (Alfresco)
WebServices Publicació de Documents
Mòdul de gestió de dades
Gestions comercials
Cercador de documents
Notes de despesa / Peticions de manteniment (Bonita)
Prevenció de blanqueig de capitals
Mòdul de categorització de clients
Eurocredit (Feder)
Ministeri de vivenda
Facturació massiva de clients
Aplicacions .NET

A continuació s’indiquen les aplicacions actualment en funcionament en entorn .NET:




Expedients de Risc de Crèdit (ERiC)
Publicador de Documents
Espais Col·laboratius (Sharepoint)
Altres aplicacions



Gestió d’indicadors d’auditoria: Mantis – MySQL DB
Oracle Forms & Reports



Sistema Integral de Gestió (SIG) : Oracle Forms & Reports

2.4. Usuaris
Les aplicacions objecte del manteniment hauran de proveir l’accés als usuaris del grup
ICF i als clients.
L’horari d’accés a les aplicacions serà 24x7.
El nombre màxim d’usuaris concurrents s’estableix en 100.

8

3. Descripció del Servei
3.1. Metodologia
Les ofertes han d’incloure propostes d’ús de metodologies que resultin adequades per
la prestació del servei i detallant el seu ús dins el model de servei.
La metodologia proposada ha de permetre assolir un ritme progressiu d’entregues que
vagin aportant funcionalitat operativa, per tant, es demana una proposta de metodologia
àgil de servei, incloent en les entregues la documentació en el format que defineixi l’ICF.

3.2. Qualitat
Les propostes han d’incloure un pla de satisfacció de qualitat que resulti adequat per
garantir la correcte prestació del servei, justificant el contingut del mateix i detallant com
s’utilitzarà dins el model del servei.

3.3. Requeriments del desenvolupament d’aplicacions
Els sistemes desenvolupats, entre d’altres requeriments, han de complir:


Disseny de la interfície d’usuari: Tots els formularis i pantalles desenvolupats i/o
integrats al sistema hauran de seguir una directiva d’estil i format aprovats per
l’ICF, tant pel que fa als formularis d’entrada de dades com els de visualització i
resposta.



Els sistemes d’informació hauran de disposar de les mesures de seguretat
apropiades i corresponents al nivell requerit en matèria de protecció de dades
segons normativa aplicable i els estàndards de mercat.



L’adjudicatari haurà de vetllar per garantir l’ús de les eines, sistemes i recursos
necessaris en matèria de ciberseguretat.

3.4. Mitjans materials per la realització dels treballs
En el moment de la prestació dels serveis, anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària,
l’aportació de les infraestructures informàtiques, el maquinari, les comunicacions, les
llicències de desenvolupament i qualsevol altre component o mitjà tècnic necessari per
a la realització dels treballs. L’ICF supervisarà les eines i maquinari aportat per
l’empresa adjudicatària per certificar que compleix amb els seus estàndards.

3.5. Lloc de treball i horari
L’equip de desenvolupament treballarà des de les seves pròpies oficines. Totes les
despeses derivades d’aquesta interacció aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària.
L’ICF proporcionarà l’accés via VPN.
El servei es prestarà dins de l’horari laboral, considerant que aquest és de 8:00 a 19:00
hores de dilluns a divendres tots els dies laborables segons el calendari oficial de la
ciutat de Barcelona.
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L’empresa adjudicatària garantirà la presencia d’un equip de suport a les oficines de
l’ICF en horari de servei.
Aquest horari podrà patir variacions de mutu acord amb l’ICF.
En cas que sigui necessari (desplegaments, resolució d’incidències bloquejants, ...)
s’allargarà la jornada presencialment fins a la finalització de la tasca.

3.6. Constitució inicial de l’equip de treball
L’adjudicatari ha d’incorporar l’equip i iniciar el servei en un termini màxim de 10 dies
laborables des de la data de formalització del contracte.

3.7. Documentació
Informes de Control
Caldrà que l’empresa adjudicatària del servei lliuri periòdicament la següent
documentació de control:
En la fase d’arrancada del servei:


Control del desenvolupament: Ús dels entorns, ús de control de versions,
aplicacions utilitzades en el desenvolupament.

Setmanalment:


Informe de dedicació d’hores invertides per l’equip.

Quinzenalment:


Informe de seguiment incloent:
 Principals fites realitzades en el període.
 Planificació actualitzada de treballs (indicant esforços i recursos assignats).
 Anàlisi de desviacions de les tasques planificades (en esforços i econòmic).
 Properes fites a realitzar.
 Evolució de l’incidental de les aplicacions objectes del contracte.

Mensualment:


Informe de seguiment i acompliment dels ANS.
Elaboració o modificació de Sistemes d’Informació

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar la següent documentació referent al
desenvolupament dels sistemes d’informació de l’ICF, organitzada per fases:
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Presa de requisits i anàlisi







Document d’especificació de requisits
Anàlisi Funcional
Disseny Tècnic (inclou Model de Dades)
Disseny del Pla de proves
Valoració d’esforç en hores
Actes de les reunions presencials o telefòniques

Desenvolupament



Informe d’execució del Pla de Proves integrades
Actes de les reunions presencials o telefòniques

Proves




Informe d’execució del Pla de Proves d’usuari
Informe d’acceptació de les proves d’usuari
Actes de les reunions presencials o telefòniques

Posada en marxa




Manual de desplegament / instal·lació
Manual d’usuari
Manual d’administració de l’aplicació

3.8.

Bones pràctiques

Es demana el pla d’acció proposat per l’empresa adjudicatària per cadascun dels casos
següents, identificant clarament quina seria l’actuació del servei per resoldre les
següents situacions. Cal incloure la interacció amb els tercers afectats, l’ICF o altres
proveïdors:
1. Després de definir l’anàlisi de requeriments, haver tancat el funcional i en fase
de proves, l’usuari final detecta que manca una funcionalitat que creia que estava
inclosa pensant que era una obvietat.
2. Quins mecanismes de control caldria aplicar per evitar situacions no desitjades
en les que, degut a una estimació a la baixa sense cap canvi d’abast, es detecta
massa tard que la data compromesa no serà assolida? En cas d’arribar aquesta
situació com s’actuaria?
3. Després de les reunions amb el usuaris es defineix una anàlisi de requeriments,
s’espera l’aprovació de l’usuari final i aquest no respon amb brevetat. Aquesta
espera afecta a la planificació.
4. Estem en període de tancament mensual i a final del dia sorgeix una incidència
de dificultat alta que impedeix fer el tancament.
5. S’ha de crear una interfase de traspàs de dades entre dos entorns. Realitzar una
proposta de document d’especificacions de la interfase.
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6. Davant de reiterades dificultats d’entesa per identificar els requeriments amb un
usuari quina estratègia es proposa seguir per solucionar-ho.

4. Equip
L’empresa adjudicatària serà la responsable d’adequar l’equip a les necessitats del
servei segons les expectatives i compromisos acordats amb l’ICF.
Es necessari disposar d’un equip:










Amb iniciativa i lideratge per abordar la definició, planificació i gestió de totes les
tasques de manteniment pertinents al servei.
Amb coneixements i experiència en el sector bancari per donar suport funcional
als usuaris alhora d’abordar noves necessitats de negoci.
Amb experiència i formació en les tecnologies utilitzades per les aplicacions per
desenvolupar òptimament els funcionals elaborats.
Amb experiència i formació en la infraestructura sobre les que corren les
aplicacions per donar suport tècnic als administradors per garantir l’operativa de
la plataforma.
Amb capacitat de gestió per elaborar regularment i mantenir actualitzada tota
documentació associada al servei.
Capacitat de comunicació amb diferents nivells per realitzar el seguiment de les
planificacions tant dins l’Àrea de TI com en els Comitès de seguiment.
Capacitat de reacció davant els possibles imprevistos que poden afectar a
planificacions: Capacitat de creixement, capacitat de reorientació.
Amb coneixements en la certificació de Qualitat d’aplicacions de Software cara
a garantir la correcta execució de Proves integrades, Proves d’usuari.

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària l’assoliment de totes les fites requerides
per executar cadascuna de les tasques informades per l’usuari i comunicades i
prioritzades per TI, des de la presa de requeriments fins la coordinació del desplegament
a producció.

4.1. Perfils professionals
L’empresa adjudicatària ha de garantir disposar d’un equip que pot assumir les tasques
definides en els següents perfils professionals:
Gestor del servei
Realitzarà les següents funcions:



Garantir i evidenciar el compliment dels Acords de Nivell de Servei.
Gestionarà la presència dels recursos necessaris per la correcta execució del
servei.
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Ésser el principal interlocutor amb l’ICF per revisar el funcionament del servei
i prendre les accions correctores en cas necessari.
Proposarà l’informe de facturació mensual.
Ha de conèixer en tot moment la situació en relació amb els objectius previstos
i vetllar pel seu compliment.

Cap de Projecte
Realitzarà les següents funcions:












Col·laboració amb el client en la definició i concreció dels objectius del projecte.
Planificació del projecte en tots els seus aspectes, identificant les activitats a
realitzar, els recursos a destinar, els terminis i els costos previstos.
Direcció i coordinació de tots els recursos destinats al projecte. En cas de
interfases, haurà de liderar l’execució correcte d’aquestes exigint el compromís
als tercers implicats. En cas de discrepàncies, les elevarà a l’àrea de TI per
trobar una solució.
Serà el responsable d’obtenir l’aprovació de les definicions per part de l’usuari.
Mantenir permanentment les relacions externes del projecte: el clients, altres
proveïdors i totes les persones alienes al seu equip.
Adopció de les mesures correctores pertinents per redireccionar les
desviacions que s’haguessin detectat.
Proposar, en el cas que sigui necessari, les modificacions dels límits o
objectius bàsics del projecte quan succeeixin circumstàncies que així ho
aconsellin.
Generar tots els informes de seguiment i control.
Generar les actes de les reunions del projecte per un correcte seguiment de
les decisions i acords presos. En tot moment la Àrea de TI podrà reclamar
aquesta documentació.

Analista Funcional
Realitzarà les següents funcions:








Descriure els requeriments, elaborar l’anàlisi funcional, documentar processos
integrals, requeriments tècnics, requeriments de negoci, etc. seguint la
metodologia de gestió de projectes de l’ICF.
Serà l’encarregat de prendre els requeriments de l’usuari i baixar a menys
nivell de detall a efectes d’elaborar el corresponent manteniment del
programari de l’ICF.
Detectarà en la mesura del possible, eventuals omissions en la petició de
l’usuari i comunicar-les per consignar-les en la petició identificada.
Validarà i obtindrà l’aprovació per part de l’usuari.
Obtindrà el compromís dels usuaris involucrats.
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Verificarà el compliment dels requeriments des del punt de vista de l’usuari.
Liderarà reunions amb l’ICF i altres proveïdors en tasques multi-aplicacions
Revisarà les estimacions.
Guiarà a l’usuari en l’execució dels casos de prova.
Mitjançant prototipatge mostrarà la manera en que es visualitzaran els
resultats esperats.
Proposarà les necessitats de millores.
Administrarà els canvis.
Definirà les parametritzacions.
Donarà el suport post implementació.
Arquitecte Tècnic

Realitzarà les següents funcions:








Analitzarà alternatives de les possibles implementacions.
Conèixer la infraestructura de l’ICF i adaptar les propostes de solució a la més
adequada en cada cas.
Validarà els models de Disseny tècnics.
Es el responsable del Control de Versions del Software.
Garantir la qualitat del software: Ús de components adequats, mantenir
actualitzats els components de tercers per garantir-ne la seguretat, ...
Generarà i mantindrà la documentació dels circuits operatius i tècnics seguint la
metodologia de gestió de projectes de l’ICF.
Implementarà les solucions junt amb l’equip de desenvolupament definint les
tasques a realitzar.
Responsable de Qualitat
Realitzarà les següents funcions:








Dissenyarà els plans de proves.
Exigirà i/o executarà els plans de proves.
Prepararà els jocs de prova necessaris per la certificació per part dels usuaris.
Serà el responsable de garantir que davant d’incidències detectades en els
entorns de prova els plans de proves són re-certificats íntegrament abans del
traspàs a producció.
Verificarà el compliment dels requisits des del punt de vista de l'usuari.

Equip de Desenvolupament
Es tracta de l’equip de Programadors o Analistes Programadors encarregats del
desenvolupament. Es considera necessari disposar com a mínim de:
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AP / P J2EE
AP / P .NET i Sharepoint
AP / P Oracle Forms & Reports
AP / P Oracle PL/SQL

5. Condicions d’execució dels treballs
5.1. Acord de nivell del servei
Durant el període d’execució del servei i posterior període de garantia, l’adjudicatari haurà
de donar resposta i resoldre cadascuna de les tasques assignades dins dels temps de
resposta determinats per l’ICF.
INDICADORS
La qualitat de servei s’avaluarà mitjançant els següents indicadors, segons activitat:


Projectes:
o
o
o
o
o
o

Data petició d’un projecte: Data en que l’ICF comunica fefaentment a
l’adjudicatari la necessitat de formar equip per abordar el projecte.
Data d’inici del Projecte: Data de la sessió de Kick-Off del projecte.
Data d’entrega compromesa: Data compromesa d’entrega entre
l’adjudicatari del servei i l’ICF a l’inici del projecte.
Data d’entrega: Data en que es desplega a entorns productius de l’ICF i es
lliura tota la documentació associada a aquest.
Durada compromesa del projecte: Diferència entre la data d’entrega
compromesa i la data d’inici del projecte.
Desviació d’entrega: Diferència entre la data d’entrega i la data d’entrega
compromesa del projecte.

A continuació es detalla la màxima desviació d’entrega segons la durada del
projecte:
DURADA COMPROMESA DEL PROJECTE

< 3 mesos (90 dies)
> 3 mesos (90 dies)

Màxima
Desviació
d’entrega
5 dies
5%

D’altra banda, el temps entre la data de petició d’un projecte i la data d’inici del
projecte no podrà superar els 21 dies.
NOTA: Tots els càlculs de temps es realitzaran en dies naturals.


Manteniment Evolutiu / Adaptatiu / Perfectiu.
o

Temps de Resposta (TR): és el temps màxim en hores que es consumeix
des de que l’equip responsable del servei rep la nova petició fins que
aquest respon amb una estimació i planificació de realització d’aquesta,
via l’eina Mantis Bug Tracker.
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El sistema d’assignació de prioritats es detalla en l’Annex B.
A continuació es detallen els TRs màxims segons prioritat:
PRIORITAT ASSIGNADA
MANTENIMENT EVOLUTIU

1
2
3
4
5
6
7
8
9

o
o
o
o

Màxim
Temps de
Resposta
(Hores
hàbils)
8
8
8
40
40
40
80
80
80

Data d’entrega compromesa: Data compromesa d’entrega entre
l’adjudicatari del servei i l’ICF quan la petició es posa en estat “En curs” a
l’eina Mantis Bug Tracker.
Data d’entrega: Data en que es desplega a entorns productius de l’ICF i es
lliura tota la documentació associada a aquest.
Desviació d’entrega: Diferència entre la data d’entrega i la data d’entrega
compromesa.
Hores d’esforç revisades: Hores d’esforç acceptades per l’ICF estimades
per l’adjudicatari per realitzar l’evolutiu.

A continuació es detalla la màxima desviació d’entrega segons les hores d’esforç
de l’evolutiu:
HORES D’ESFORÇ REVISADES

< 40 hores
> 40 hores
> 160 hores



Màxima
Desviació
d’entrega
3 dies
5 dies
Es
consideraran
els
indicadors
d’ANS com
si es tractés
d’un projecte

Manteniment Incidental (Incidències, Gestions de Dades, Suport a Usuaris):
o
o

Temps de Resposta (TR): és el temps màxim en hores que es consumeix
des de que es dóna d’alta la petició fins que aquest respon via l’eina Mantis
Bug Tracker.
Temps de Finalització (TF): és el temps màxim en hores que es consumeix
des de la data d’alta de la petició fins que es comunica el desbloqueig a
l’usuari, via l’eina Mantis Bug Tracker.
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A continuació es detallen els TRs i TFs màxims segons prioritat:
PRIORITAT ASSIGNADA
MANTENIMENT CORRECTIU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TR

TF

2
2
2
8
8
8
24
24
24

4
6
6
16
16
16
80
80
80

NOTA: Tots els càlculs d’hores es realitzaran sobre horari laboral.
L’empresa adjudicatària pot presentar uns nivells de resposta millors als establerts.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar mensualment un informe d’acord amb les
especificacions de l’ICF amb el detall dels indicadors establerts. L’informe ha d’avaluar el
percentatge d’acompliment indicadors de totes les tasques tancades a l’eina Mantis Bug
Tracker durant el mes objecte de l’informe.
En casos excepcionals, de mutu acord entre l’empresa adjudicatària i l’ICF, es podran
excloure tasques del càlcul dels indicadors de ANS.
PENALITZACIONS
L’incompliment dels acords sobre la qualitat del servei tindrà les següents penalitzacions:


Projectes:

L’incompliment de la Màxima Desviació d’Entrega causarà la següent penalització d’hores
sense facturar segons la durada del projecte:
Durada del projecte
< 3 mesos (90 dies)

Desviació
> 5 dies

> 3 mesos (90 dies)

>5%

>= 10 %

>= 20 %



Penalització
Es reduirà un 5 % la
facturació de les hores
acordades al Projecte
Es reduirà un 5 % la
facturació de les hores
acordades al Projecte
Es reduirà un 10 % la
facturació de les hores
acordades al Projecte
Es reduirà un 15 % la
facturació de les hores
acordades al Projecte

Manteniment Evolutiu / Adaptatiu / Perfectiu.
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L’incompliment del Temps de Resposta causarà la següent penalització d’hores sense
facturar, segons el nombre de peticions del semestre tancat:
Nombre de peticions en que s’ha
incomplert TR
>= 3 %

>5%



Penalització
Es penalitzarà en un 2 % la
facturació sobre les hores
imputades a evolutiu/perfectiu del
semestre per cada petició
Es penalitzarà en un 4 % la
facturació sobre les hores
imputades a evolutiu/perfectiu del
semestre per cada petició (fins un
màxim del 60%)

Manteniments Incidental (Incidències, Gestions de Dades, Suport a Usuaris):

L’incompliment del Temps de Resposta i Temps de Finalització causarà la següent
penalització d’hores sense facturar segons el nombre d’incidències del semestre
tancat:
Nombre d’incidències en que s’ha
incomplert TR o TF
> 5%
Sobre el total d’incidències del mes en
curs
> 10%
Sobre el total d’incidències del mes en
curs

Penalització
Es penalitzarà en un 2 % la
facturació sobre les hores
imputades a incidental del semestre
per cada incidència
Es penalitzarà en un 4 % la
facturació sobre les hores
imputades a incidental del semestre
per cada incidència (fins un màxim
del 60%)

La mitja semestral d’incidències obertes per aplicació al finalitzar l’horari laboral
setmanal comportarà les següents penalitzacions:
Nombre d’incidències de prioritat 1,2 i
3 obertes d’una aplicació Dilluns 8h
>= 5

Penalització
Es penalitzarà en un 2 % la
facturació sobre les hores
imputades a incidental del semestre

>= 10

Es penalitzarà en un 5 % la
facturació sobre les hores
imputades a incidental del semestre

>= 20

Es penalitzarà en un 10 % la
facturació sobre les hores
imputades a incidental del semestre
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Altres penalitzacions:
Governança
Cara la correcte gestió del servei, tots els documents d’imputació d’hores
requerits per l’ICF seran actualitzats setmanalment. Totes les hores no
incorregudes o justificades fora del termini setmanal no seran facturables.
Qualitat
D’altra banda, respecte el conjunt de Mantis tancats durant un semestre,
el percentatge d’hores dedicades a solucionar incidents que es considerin
sota cobertura de garantia no podrà superar el 3 % respecte el total d’hores
imputades sobre el mateix conjunt de Mantis. En cas de superar-se, hi
haurà una penalització d’hores sense facturar, del doble d’hores de la
diferència entre les reals i aquest 3%.
Consideracions:
De mutu acord, l’empresa adjudicatària i l’ICF podran establir nous indicadors i
penalitzacions si les necessitats del servei ho justifiquen.
De mutu acord, l’empresa adjudicatària i l’ICF podran establir períodes de revisió
de les penalitzacions superiors als establerts.
L’ICF podrà decidir rescindir el contracte si durant l’any en curs l’empresa
adjudicatària ha incorregut en 3 o més incompliments dels acords de nivell
de servei, tal com es defineixen a la present licitació.

6. Pla d’arrencada i devolució del servei
El licitador haurà de presentar a l’oferta tant el pla d’arrencada com el pla de devolució
del servei.
A l’inici i al final del servei l’empresa adjudicatària haurà de planificar i executar el pla
d’arrencada o devolució del servei.
Caldrà detallar el cost en hores del pla d’arrencada i del pla de devolució del servei.
Caldrà indicar, també, quines d’aquestes hores seran facturables dins el contracte del
servei i quines a càrrec de l’adjudicatari.
La realització i execució del pla d’arrencada i el pla de devolució del servei són
condicions d’execució de caràcter obligatori.
Els Acords de Nivell de Servei s’han de complir a partir dels 15 dies naturals des de la
data de signatura del contracte.
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ANNEX A. CONTINGUT I ESTRUCTURA

A.1 DE LA PROPOSICIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE B (CRITERIS SUBJECTIUS)
Cal presentar l’oferta en paper i en format electrònic i en català.

No s'ha d'incorporar cap dada ni informació vinculada als criteris Objectius
establerts en el Quadre de Característiques, ni en el format paper ni en el format
electrònic que s’adjunti.

El licitador pot adjuntar a la seva oferta tota la informació complementària que consideri
d’interès. Tot i això, haurà de presentar uns continguts mínims i estar obligatòriament
estructurada de la forma següent:
Resum executiu. (màxim 4 pàgines)
Resum per a la direcció dels continguts més significatius de la proposta del servei, en
què es destaquin aquells conceptes que formin part dels elements a valorar.
Servei proposat. (màxim 15 pàgines)
Descripció del servei proposat :


Mecanismes i eines de coordinació interna del servei: Cicle de vida d’una petició
dins de l’equip de projecte. Criteris d’assignació dins de l’equip de projecte. Eines
per a utilitzar per ajudar a la coordinació interna del servei.



Configuració de l’equip: Descripció de l’equip proposat per al projecte, incloenthi la dedicació de l’equip del client, i detallant-hi la dedicació total de l’equip per
fases/activitats. També s’hi ha d’incloure una descripció dels rols assignats.
Membres i perfil de les persones que integren l’equip de projecte.



Equips de suport: Recolzament extern per tasques especials tant funcionals com
tècniques.



Mecanismes de cobertura en cas d’absències: Com es cobriran les possibles
baixes de membres de l’equip.



Bones pràctiques: Resposta a les situacions descrites al punt 3.8 Bones
pràctiques.

Planificació del projecte. (màxim 4 pàgines)
Arrencada del servei.
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Planificació en temps i recursos (interns i de l’ICF) necessaris per iniciar el servei.
Devolució del servei.
Planificació en temps i recursos (interns i de l’ICF) necessaris per traspassar el
servei.
Oferta de valor afegit (màxim 2 pàgines)
Descripció de les millores aportades pel licitador. El licitador indicarà les prestacions que
ofereix que no estiguin especificades o demanades en el plec i que consideri rellevants
per exercir millor el servei.
Model de gestió i de relació. (màxim 3 pàgines)
Descripció detallada del model de gestió del projecte i de l’estructura organitzativa i dels
procediments de relació (eines, comitès, documents de comunicació (especial
importància l’informe de seguiment operatiu), vies de comunicació).
Referències en treballs similars. (màxim 5 pàgines)
Informació sobre els coneixements del licitador i referències en projectes similars.
Annexes. (màxim 5 pàgines)
Adjuntar els annexes sol·licitats o informació addicional que el licitador consideri rellevant.
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A.2 DE LA PROPOSTA A INCLOURE EN EL SOBRE C (CRITERIS OBJECTIUS)
Cal presentar l’oferta només en format paper i en català.
Constarà únicament d’una pàgina i inclourà les següents graelles.
Servei de Manteniment

Servei de Manteniment

Preu/Hora
€ /h

Projectes
Perfil
Gerent del Servei
Cap de Projecte
Analista Funcional
Arquitecte Tècnic
Responsable de Qualitat
Equip de programadors

Preu/Hora
€ /h
€ /h
€ /h
€ /h
€ /h
€ /h

Garantia
Mesos
Mesos
Els imports s’expressaran sense I.V.A.
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ANNEX B. DETERMINACIÓ DE LA PRIORITAT EN LES TASQUES ASSIGNADES
ALS SERVEIS RESPONSABILITAT DE TI
INTRODUCCIÓ
Aquest document detalla els conceptes i regles per determinar la prioritat de les tasques
que se sol·liciten als serveis que són responsabilitat de l’Àrea de Tecnologies de la
Informació (Àrea TI d’ara endavant)
CONCEPTE D’URGÈNCIA, IMPORTÀNCIA I PRIORITAT
Urgent: És estrictament necessari que es faci ràpid. Si no es fa ràpid:
 pot ser pitjor a mesura que passi el temps perquè s’acumulen els defectes
 mala imatge, perquè ja fa temps que està pendent
NIVELL
D’URGÈNCIA
A – Alt

M – Mig

B - Baix

DESCRIPCIÓ
 L’impacte causat per la criticitat de la petició o consulta està
ja succeint, o bé existeix una data límit molt propera (igual o
inferior a 2 dies laborables) a partir de la qual es produirà
aquest impacte. Aquest pot ser el cas de la proximitat de la
data d’execució de certs processos que es poden veure
afectats, o bé determinats condicionants de tipus regulador o
legislatiu.
 S’inclouen en aquest grup aquelles funcions que poden
estar “no disponibles” més d’un dia sense endarrerir
excessivament la feina diària, o bé quan l’impacte de la
petició tindrà lloc al cap d’un temps superior a 2 dies
laborables i inferior o igual a 20.
 S’inclouen en aquest grup aquelles funcions que no tenen
un condicionant de data concret o aquest és llunyà en el
temps (superior a 20 dies).

Important: Que té valor o interès o que és convenient per algú o alguna cosa. És
evident que s’ha de treballar en les tasques més importants.
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NIVELL
DESCRIPCIÓ
D’IMPORTÀNCIA
A – Alt
 L’error causa una interferència significativa en les tasques
diàries dels usuaris, pot provocar pèrdues de dades o una
inconsistència important o bé la no disponibilitat de
funcionalitats crítiques per a l’activitat de l’ICF.
 La majoria de funcionalitats d’un servei no poden ser
utilitzades o el volum d’afectats és molt alt.
 S’esdevé un perjudici econòmic significatiu com a
conseqüència de l’existència del problema (tasques
manuals significatives, pèrdues monetàries,...).
 Es deixa de fer negoci per la falta de mecanització o de
servei.
M – Mig
 No causen un impacte alt sobre el negoci, tot i que el
servei només pot operar parcialment amb limitacions. Pot
crear una sobrecàrrega de feina addicional limitada als
usuaris afectats com a contingència al problema.
B - Baix
 No tenen impacte sobre el negoci, o aquest no és
apreciable. El servei funciona normalment amb totes les
seves funcionalitats, no obstant amb alguna deficiència
estètica o prescindible que no afecta al funcionament.
Totes les tasques que s’encarreguen tenen un nivell d’urgència i un nivell
d’importància. Les possibles combinacions són:
IMPORTÀNCIA URGÈNCIA
A
A
A
M
M
M
B
B
B

A
M
B
A
M
B
A
M
B

PRIORITAT
ASSIGNADA
1
4
7
2
5
8
3
6
9

Vist per prioritat:
PRIORITAT
ASSIGNADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

URGÈNCIA IMPORTÀNCIA
A
A
A
M
M
M
B
B
B

A
M
B
A
M
B
A
M
B
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ANNEX C. INFORMACIÓ ADDICIONAL DE LES APLICACIONS
Taules
Base
de
dades

Línies de
Codi

Pantalles e informes

Procediments /
Funcions Base de
dades

Portal FinEmpresa

350.000

150

20

125

GEF

70.000

25

15

30

Sistema de comptes

30.000

10

15

40

Portal Intern (Liferay)

-

-

-

-

Gestor Documental (Alfresco)

-

-

-

-

WebServices Publicació de Documents

5.000

-

5

20

Mòdul de gestió de dades

6.000

5

0

10

Gestions comercials

15.000

10

5

Cercador de documents

7.000

10

0

20

-

-

-

-

30.000

10

10

20

JAVA

Notes de despesa / Peticions de manteniment (Bonita)
Prevenció de blanqueig de capitals
Mòdul de categorització de clients

5.000

5

10

10

Eurocrèdit (Feder)

65.000

10

20

50

Mòdul d'assentaments Manuals

6.000

10

10

20

Facturació massiva de clients

5.000

3

5

10

Expedients de Risc de Crèdit (ERiC)

200.000

25

175

175

Publicador de Documents

30.000

5

5

20

Espais Col·laboratius (Sharepoint)

-

-

-

-

Sistema Integral de Gestió

-

1150
(800 FMB + 350 RDF)

350

850

NET

ALTRES

ARQUITECTURA
.NET
JAVA –
TOMCAT

BD

ORACLE

–

APLICACIÓ
ERIC
PUBLICADOR
SHAREPOINT (ESPAIS COL·LABORATIUS)
FINEMPRESA
GEF
SISTEMA DE COMPTES
LIFERAY
ALFRESCO
SERVEIS PUBLICADOR
MÒDUL DE GESTIÓ DE DADES
GESTIONS COMERCIALS
CERCADOR DE DOCUMENTS
BONITA
PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

VOLUM INCIDENTAL
5%

VOLUM EVOLUTIU
35%

2%

18%

4%

36%

MODEL CATEGORITZACIÓ DE CLIENTS
EUROCREDIT (FEDER)
MINISTERI DE VIVENDA
FACTURACIÓ MASSIVA DE CLIENTS

FORMS & REPORTS – BD
ORACLE - WEBLOGIC

SIG
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SIG (Sistema integral de gestió):
Aplicació per a la gestió de Persones (clients, intervinents, proveïdors, ...), garanties,
Administració i Operacions, comptabilitat i gestió de pagaments i cobraments.
Aquest sistema rep préstecs i avals, prèviament analitzats del gestor d'expedients (Eric),
un cop formalitzats. Gestiona el flux de vida d'administració de l'operació, gestió del
quadre d'amortització, generació de rebuts, creació de la comptabilitat del flux en cada
acció i permet el canvi de situació de les operacions en cada moment segons l'estat
d’aquestes.
Aplicació de Gestió de Dades:
Aplicació que permet executar les gestions de dades (scripts de base de dades
d’actualització d’informació) de les diferents aplicacions de l’ICF de manera controlada,
certificada i pel propi peticionari de la modificació. Eliminant al personal de TI dels
accessos a les dades dels entorns productius.
MCC – Mòdul de Categorització de Clients:
Aplicació que permet categoritzar els clients de l’ICF de manera parametritzable definint
categories, regles de negoci i derivant els valors corresponents a partir de les dades de
facturació i volum d’actiu, sector públic o privat, recuperades de les diferents fons de
dades disponibles.
SCC – Sistema de Comptes:
Aplicació d’operacions on s’operen amb els productes pòlissa de crèdit i dipòsits
bancaris.
El sistema de comptes inclou el sistema de processos d’execució diària amb les
liquidacions i periodificacions així com la comunicació amb el mòdul comptable de l’ICF.
PBC – Mòdul de Gestió per la Prevenció i Blanqueig de Capitals:
Aplicació que gestiona les alertes generades des dels expedients de risc en estudi, o
des del seguiment de persones per ser estudiades per la unitat de prevenció i blanqueig
de capitals.
MV – Ministerio de la Vivienda:
Aplicació que permet la gestió de Subsidis HPO, generant els fitxers en el format
corresponent per informar al ministeri periòdicament.
Gestió de Peticions – BONITASOFT:
Eina integrada amb la intranet de l’ICF que permet de manera àgil la gestió de les notes
de despesa personals amb circuit d’autorització, i les peticions de manteniment.
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Gestor Documental de l’ICF – ALFRESCO:
Producte de mercat que permet classificar en carpetes, per rols, amb metadades la
documentació rellevant de l’ICF.
Publicador:
Eina que permet publicar documents vinculats a operacions o persones amb certes
metadades que posteriorment permeten la seva cerca fàcilment. L’eina estàndard
(Alfresco) de la que es disposa s’ha revestit amb una aplicació pròpia per facilitar la
usabilitat de l’usuari.
Cercador:
Eina pròpia que permet cercar documents a l’ALFRESCO amb un entorn de fàcil
usabilitat mitjançant les metadades emprades pel Publicador.
Mòdul de Facturació de Clients:
Eina pròpia que permet carregar factures al mòdul de Facturació de manera massiva
mitjançant un fitxer en format excel.
Espais Col·laboratius:
Aplicació web Sharepoint que s’utilitza per compartir informació i realitzar treball
col·laboratius entre usuaris interns i externs.
Servei FinEmpresa – Servei Telemàtic de presentació de sol·licituds de
finançament
És el canal d’internet d’admissió de negoci de l’ICF.
Gestiona la comunicació i seguiment de les sol·licituds de clients (incloent la seva
posterior gestió i relació), amb els promotors, amb les xarxes d’inversors privats, amb
les entitats financeres i amb les altres unitats col·laboradores i, finalment, les àrees
comercials i de BackOffice de l’ICF.
GEF – Gestió d’Estats Financers:
Aplicació que permet el registre dels estats financers dels clients de l’ICF oferint la
possibilitat de generar informes i llistats d’interès per l’estudi i anàlisi de risc en els
expedients nous i el seguiment dels formalitzats. Es nodreix de la informació facilitada
per proveïdors externs (Axesor) i pels propis clients.
GC – Mòdul de Gestions Comercials:
Aplicació que permet el registre de les accions comercials i el seguiment de l’àrea
Comercial de ICF.
SGG – Sistema de gestió de Garanties:
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Aplicació que permet fer gestió i seguiment de les garanties associades a expedients de
risc. Inclou la interacció amb l’aplicació d’anàlisi d’expedients de Risc i amb els diferents
mòduls de l’operativa diària.
Intranet ICF – LIFERAY:
L’ICF disposa d’un portal de comunicació intern bidireccional entre empleats.
El departament de Comunicació manté un canal de notícies informatives de temàtica
variada, rellevant de negoci, accions internes importants o qualsevol informació que es
consideri important per l’entitat.
És el punt d’accés a la documentació de l’empresa (normativa externa, normativa
interna, polítiques, procediments, pla d’emergència, pla de continuïtat, manuals
operatius i manuals d’us), a la informació de recursos humans i a qualsevol informació
de les àrees que publiquen contingut.
Centralitza en un únic punt totes les notificacions d’interacció amb les aplicacions que
gestionen circuits d’aprovació, indicant les tasques pendents de realitzar.
Gestor d’Expedients de Crèdit:
Permet analitzar un nou expedient des de la fase d’admissió fins la de formalització
segons la metodologia de l’ICF.
Permet analitzar una modificació d’una operació ja formalitzada, creant una versió nova
de l’expedient que ja tenia el client, des de la fase d’estudi fins la formalització de les
noves condicions.
Integra totes les aplicacions necessàries per analitzar el detall de l’expedient, integrantse amb el GEF, base de dades de clients (SIG), Cartera (SIG), Gestor documental,
Finempresa, Mòdul de prevenció i blanqueig de capitals i garanties.
Una vegada finalitzat l’estudi de la nova versió de l’expedient, de manera automàtica,
en el moment de la seva formalització enviarà l’operació al mòdul de cartera
corresponent.
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