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1

OBJECTE

L’objecte de la present licitació és la contractació del servei de manteniment de les
aplicacions de la Generalitat de Catalunya que presta el CTTI, actualment incloses a
l’inventari d’aplicacions. El servei de manteniment inclou serveis tecnològics recurrents
i petits evolutius de manteniment d’aplicacions.
En concret els serveis de manteniment a prestar són els següents:




Serveis tecnològics recurrents:
o Gestió operativa
o Suport a usuaris
o Manteniment d’aplicacions (correctiu, perfectiu, preventiu i adaptatiu
tècnic)
o Oficina tècnica
o Suport funcional estès
Serveis tecnològics sota demanda (Petits evolutius de manteniment
d’aplicacions):
o

Evolutiu funcional

o

Evolutiu adaptatiu normatiu

o

Actualització tecnològica

Cada petició de serveis tecnològics sota demanda haurà de tenir un termini
d’execució inferior a 10 mesos i un volum inferior a 4.000 hores, i serà classificat
com a petit evolutiu de manteniment d’aplicacions. Tot servei de termini i volum
superiors serà classificat com a gran evolutiu de nova funcionalitat, i es
desenvoluparà fora de l’abast d’aquest contracte.
La licitació s’estructura en vint (20) lots.
Lot
Descripció
1

Administració de Justícia

2

Interior

3

Arxius i Eines de Governança

4

Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS)

5

Gestió de Recursos Humans

6

Gestió de Contractació i Institucional

7

Gestió de Continguts, Portals i Gestió Documental

8

Gestió Econòmica, Patrimonial i Publicacions Oficials

9

Data

10

Formació i Recerca, Tecnologies per
Components d'Arquitectura Tecnològica

11

Centres Docents i Registres

12

Social i Tributs

13

Argos

14

Sanitari
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Lot

Descripció

15

Plataforma de Tramitació i d'Altres gestions

16

Subvenció i Ajuts, Economia Productiva i Processos Comuns

17

Treball, Gestió del
Interdepartamental

18

Gestió d'Hisenda

19

Execució Penal i Dret Civil

20

eSalut

Sol

i

Tramitador

d'Expedients

Al document annex Manteniment-Aplicacions-2018-AplicaciosnRellevants es descriuen,
mitjançant la corresponent fitxa i per cada lot, les aplicacions més rellevants de cada un
d’ells.

2

DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS A PRESTAR PELS ADJUDICATARIS

Els serveis a prestar que s’aplicaran sobre la cartera d’aplicacions del lot, atenent a les
condicions d’execució descrites en el capítol 3.CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL
SERVEI, són els següents:



Serveis tecnològics recurrents
Serveis tecnològics sota demanda

El següent esquema mostra una visió global de la totalitat de serveis tecnològics a
prestar:
Serveis tecnològics recurrents
Gestió operativa
Suport a usuaris
 Suport funcional
 Suport tècnic i operatiu

Serveis tecnològics sota demanda
Manteniment evolutiu d’aplicacions
 Manteniment Evolutiu Funcional
 Manteniment Adaptatiu Normatiu
 Actualització tecnològica

Manteniment d’aplicacions
 Correctiu
 Preventiu
 Perfectiu
 Adaptatiu tècnic
Oficina tècnica
 Funcions de gestió i certificació
 Funcions de suport
Suport funcional estès

L’adjudicatari dels serveis de manteniment d’una aplicació es responsabilitza de
l’operativitat de l’aplicació, assegurant i garantint que l’aplicació funciona i presta als
seus usuaris els serveis de negoci que varen ser dissenyats i implementats. Així mateix,
de manera proactiva, proposarà les iniciatives d’evolució que incideixin en la millora de
les funcionalitats i/o l’eficiència i qualitat del servei, entre d’altres: canvis en les
funcionalitats o incorporació de tecnologies innovadores.
Per tal d’assumir aquesta responsabilitat, l’adjudicatari haurà de mantenir una visió
completa, extrem a extrem, de l’aplicació i tot el seu context funcional i tecnològic, i haurà
d’iniciar o fer seguiment de les actuacions, pròpies o a ser executades per tercers, que
garanteixin aquesta operativitat continuada en el temps de l’aplicació.
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La gestió de tots aquests serveis tecnològics s’han de realitzar segons el model operatiu,
la governança, procediments, estàndards, millores i excepcions definides pel CTTI i
CESICAT1, garantint el compliment de l’arquitectura corporativa, la seguretat, la qualitat
i l’eficiència, de forma que s’asseguri el compliment dels Acords de Nivell de Servei i
s’incrementi la qualitat i disponibilitat en els serveis que el CTTI presta a la Generalitat.
La participació de l’adjudicatari en totes les activitats i processos de governança està
recollida al capítol 6.MODEL DE RELACIÓ DE GOVERNANÇA i aplica tant per
gestionar els serveis recurrents com els serveis sota demanda.
Els licitadors hauran d'entendre que les especificacions dels serveis i processos són els
requisits mínims a desenvolupar, d'acord amb la situació actual, les millors pràctiques
del mercat existents i les futures evolucions dels estàndards del mercat.
Els procediments operatius que impliquin comunicació i coordinació entre diversos
adjudicataris hauran de seguir els models i patrons que estableixi el CTTI i complint els
requisits que aquest determini.

2.1

Serveis tecnològics recurrents

Els serveis tecnològics recurrents són aquells que han de ser executats de forma
continuada amb la finalitat de garantir la disponibilitat i el correcte funcionament de les
aplicacions i el seu ús per part dels usuaris.
Els serveis tecnològics inclosos en aquest grup són els següents:


Serveis de gestió operativa de les aplicacions, gestionant proactivament totes
les actuacions pròpies necessàries i assegurant les de la resta de proveïdors
durant el cicle de vida de l’aplicació, garantint així la operativitat de l’aplicació
al llarg del temps.



Serveis de suport en les aplicacions, atenent de forma reactiva les peticions
que es rebin, i de forma proactiva acompanyant al SAU en les comunicacions
que anticipin la implantació de qualsevol canvi. Normalment actuaran com nivell
2 del SAU, realitzant les següents activitats:






1

Suport funcional, per assegurar el suport que els usuaris necessitin en
l’ús de les aplicacions, així com:


Preparar documentació per incrementar l’autonomia del SAU en
l’atenció de peticions.



Realitzar propostes d’evolució incloent autoservei, assistents o
eines d’autoformació.

Suport tècnic i operatiu, per assegurar la operativitat de l’aplicació
davant el negoci i els responsables funcionals, així com assegurar el
suport als diferents usuaris o tercers de perfil tècnic.

Serveis de manteniment recurrent d’aplicacions. S’inclouen els següents
tipus:


Manteniment correctiu



Manteniment preventiu



Manteniment perfectiu



Manteniment adaptatiu tècnic

Veure descripció funcions CESICAT a l’apartat 7.7.Funcions CESICAT
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Serveis d’oficina tècnica, requerits per la pròpia especificitat i orientació a
producte de les aplicacions tipus component tecnològic, framework o solució
transversal.



Suport funcional estès per a determinades aplicacions, un servei de suport
funcional estès prestat per consultors de negoci/funcionals amb presència onsite.

2.1.1 Serveis de gestió operativa
Les activitats, i les seves principals tasques, que formen part d’aquest servei són:


Visió extrem a extrem



Control i seguiment del servei



Gestió del servei



Gestió de l’arquitectura



Gestió i administració de productes



Gestió i administració de contenidors



Gestió de la qualitat



Gestió de la seguretat



Elaboració d’ofertes de serveis sota demanda



Incorporació de desenvolupaments evolutius de tercers

Visió extrem a extrem
Inclou, sota la supervisió del CTTI, les activitats requerides per assegurar la correcta
coordinació amb la resta de proveïdors TIC, siguin d’aplicacions o de la resta de serveis
(CPD, Lloc de Treball, Comunicacions, fabricants...).
L’objectiu d’aquesta activitat és coordinar de manera eficaç i eficient totes les activitats
sobre les aplicacions (canvis en el codi i/o en l’arquitectura, desplegaments, processos
d’integració, virtualització d’una aplicació, etc.), assegurant la qualitat i coherència de
cadascuna, independentment de qui l’origini i qui l’executi.
Per poder prestar eficaçment aquesta activitat és necessari que l’adjudicatari mantingui:








Una visió integral de l’aplicació, extrem a extrem, que inclou la seva arquitectura
tecnològica, les plataformes (CPD i lloc de treball) i versions on està desplegada,
les llicències de programari que requereix, i les interfases amb els altres sistemes
amb els que interopera.
Condicions d’execució d‘aplicació (finestres de desplegament, períodes de
negoci crítics,..)
Comunicació directa amb els diferents interlocutors implicats en la gestió del cicle
de vida de l’aplicació: usuaris responsables funcionals, equip de gestió del CTTI
(àrea TIC, responsables de solució i responsables de serveis), responsables
tècnics de la resta de lots implicats, tant d’aplicacions com de la resta de serveis,
i amb els fabricants, en particular pels fabricants de productes.
Lideratge tècnic, especialment en la resolució d’incidències i problemes.
Una visió global de les versions i els canvis en curs, tant derivats d’activitats
correctives com evolutives.

Control i seguiment del servei
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Realització del seguiment i control tant dels processos planificats (intercanvis de
dades, actualitzacions de dades, càlculs i consolidacions, etc.) com dels no
planificats (peticions extraordinàries).
Elaboració d’indicadors. Inclou les activitats orientades a definir, generar i
mesurar amb la periodicitat que indiqui el CTTI, els diferents indicadors
d’utilització, qualitat, etc., de l’aplicació que siguin rellevants per al seguiment de
la consecució dels seu objectius, degudament estructurats en forma de quadre
de comandament de l’aplicació.
Coordinació amb qui el CTTI determini (p.e SAU i usuaris), en la gestió diària del
servei de l’aplicació
o Notificar els talls de servei de les aplicacions derivats d’ aturades
planificades dels entorns productius, per desplegaments o altres raons
tècniques, que no seran considerades manques de disponibilitat de
l’aplicació.
o Notificació anticipada en cas d’aturades planificades dels entorns
productius, pels mitjans tècnics que les pròpies aplicacions permetin.
o Notificar els talls inesperats de servei, així com l’expectativa de temps pel
restabliment del servei.
Realització de les tasques associades a la baixa d’una aplicació o component.

Gestió del Servei
La finalitat de la gestió de serveis és controlar i vetllar que els serveis estiguin
disponibles, accessibles, mantinguts, actualitzats, informats, difosos i governats i
compleixin les expectatives previstes per la Generalitat de Catalunya.
Els processos que es consideren dins l’àmbit de Gestió del Servei es descriuen més en
profunditat en l’apartat 3.1.Gestió del servei de les aplicacions, i són:


Gestió de peticions



Gestió d’incidències



Gestió del coneixement



Gestió de problemes



Gestió d’esdeveniments i monitoratge



Gestió de Canvis



Gestió de la configuració i inventari



Gestió d’entregues i desplegament



Gestió de la capacitat i la disponibilitat

L’adjudicatari ha de participar en aquests processos, de forma activa i amb el
coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a totes les aplicacions en
manteniment recurrent.
Gestió de l’arquitectura
Inclou el suport als equips de desenvolupament propis o de tercers per realitzar:




Disseny de l’arquitectura tecnològica requerida per l’aplicació a partir dels
estàndards vigents, i vetllar pel seu correcte desplegament.
Dimensionament de la infraestructura tecnològica requerida per l’aplicació,
paràmetres de configuració de cada element de la plataforma, i ajustos amb
proveïdor de CPD.
Assegurar la configuració més òptima de les plataformes que sustenten
l’aplicació segons l’activitat que suporta.
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Validar tècnicament que la provisió de les infraestructures s’adequa als requisits
establerts a la descripció d’arquitectura.
Anàlisi d’impacte en infraestructures i validació tècnica dels evolutius
d’aplicacions.
Disseny de l’arquitectura de dades requerida per l’aplicació a partir dels
estàndards vigents, i vetllar pel seu correcte desplegament. Traslladar els
requeriments de dades necessaris per la governança corporativa de dades.
Realitzar el seguiment proactiu de les excepcions d’arquitectura generades
durant la implantació del sistema d’informació o aplicació.
Pla de capacitat i disponibilitat.
Planificació de creixements i decreixements, per les aplicacions de criticitat de
Negoci2 Molt Alta, Alta i Mitja, amb l’objectiu d’assegurar la correcta operació al
llarg del temps d’aquestes aplicacions. L’adjudicatari haurà de lliurar aquesta
planificació amb una periodicitat mínima semestral, en base als plans de
capacitat de les infraestructures. La planificació haurà d’incloure el detall dels
canvis requerits.
A partir del pla de creixement presentat per l’adjudicatari i el pla de capacitat de
les infraestructures de l’aplicació elaborat pels equips de CPD, elaborar la
proposta d’ampliació/decrement de les infraestructures, així com la proposta
d’ajustaments sobre els paràmetres de configuració de cada una de les
plataformes involucrades.
En cas de ser necessari i segons l’entorn tecnològic de l’aplicació, a partir del pla
de creixement presentat, elaborar la proposta del pla de desplegament del
programari client en les estacions de treball dels usuaris.





Garantir l’actualització de la documentació tècnica, especialment el Document
d’Arquitectura, davant els eventuals canvis de l’arquitectura i infraestructura que
es realitzin sobre l’aplicació.
Gestió de la no obsolescència. Les plataformes base sobre les quals funcionen
les aplicacions (sistema operatiu, base de dades, servidor d’aplicacions, gestor
documental, programari de negoci, framework de desenvolupament, etc.) no són
estàtiques i evolucionen amb periòdics canvis de versió que poden provocar
situacions d’obsolescència tecnològica de les aplicacions que funcionen sobre
elles. Totes les aplicacions han de funcionar sobre plataformes base acceptades
segons el full de ruta d’arquitectura corporativa del CTTI i han d’estar en suport
estàndard pel seu fabricant. Les excepcions s’hauran de gestionar segons el
procediment definit.
Amb la finalitat d’evitar l’obsolescència tecnològica de les aplicacions del lot,
l’adjudicatari realitzarà de forma proactiva per cada àmbit i d’acord al procés de
gestió de la obsolescència tecnològica indicat l’apartat 3.7.Error! No s'ha trobat l
'origen de la referència., una anàlisi de riscos d’obsolescència tecnològica dels
diferents components de les plataformes base, proposant i valorant les
actuacions d’actualització tecnològica sobre les aplicacions i les seves
corresponents plataformes base que evitin aquesta situació d’obsolescència. El
CTTI gestionarà amb cada àmbit la decisió d’execució d’aquestes actuacions,
que seran tractades com serveis sota demanda (excepte aquelles considerades
dins del servei de manteniment adaptatiu tècnic) .

Gestió i administració de productes
En coordinació amb CPD i Lloc de treball (LdT), tant programari de negoci de mercat
com programari de base específic no gestionat per CPD. Entre d’altres:

2

Veure definició de la criticitat de negoci a l’apartat 7.1.1.Criticitat de negoci
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Programari no gestionat per CPD
AEM

Alfresco
Apache Kafka
APEX
ARCGis
ARCPLAN
Autodesk

AXIS2
CLICK & DECIDE

Content Manager (AS/400)
Crystal Reports
Dataset Visio
Discoverer Administrator
Editran
GeoMedia WebMap
Invesdoc (Legacy)
JIRA

Lena
LibreOffice
Liferay
MicroStation
Microsoft Analysis Services SSAS
Microsoft Integration Services (SSIS)
Microsoft Reporting Services (SSRS)
OBI (Oracle Business Intelligence )

OBIEE
ODI
OID (Oracle Indentity / Internet Directory)
OpenText
Oracle BI publisher
Oracle Data Integrator
Oracle Forms & Reports
Oracle Spatial
Oracle Warehouse Builder

OSB (Oracle Service Bus)
Redis

Sharepoint
Software no SIC
SPSS
TCQ2000

Tuxedo
VanDyke
Wordconverter
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Programari no gestionat per CPD
WSO2
XCOM

El CTTI podrà demanar a l’adjudicatari del lot d’aplicacions que administri, de forma total
o parcial, la plataforma que dóna suport al producte.
Gestió i administració de contenidors
Per les aplicacions desplegades sobre aquesta tecnologia, l’adjudicatari haurà de
gestionar i administrar la plataforma base utilitzada en els contenidors segons les
indicacions detallades en l’apartat 3.7.3.Models de millora de la productivitat.
Gestió de la Qualitat
L’adjudicatari haurà de definir, per a cada aplicació i/o grup d’aplicacions del seu lot, un
Pla de Qualitat. Aquest haurà de contenir:
-

Objectius de qualitat i criteris d’acceptació de l’aplicació o grup d’aplicacions (per
l’eficiència, fiabilitat, usabilitat, seguretat, ...)

-

Normes, estàndards i procediments que es seguiran

-

Tipus de revisions que es realitzaran i amb quin propòsit

-

Fases i tipus de proves

-

Lliurables que es generaran

-

Calendari i responsabilitats

Les accions identificades en el Pla de Qualitat hauran de ser realitzades amb més rigor,
intensitat i profunditat en les aplicacions que tinguin més risc (probabilitat de fallida i
criticitat del negoci).
Els plans de qualitat hauran d’estar integrats amb els plans estratègics de l’àmbit i el
marc de treball en qualitat definit pel CTTI.
Així mateix, per garantir que s’aborda la millora en les aplicacions de més risc,
l’adjudicatari haurà de confeccionar, de forma trimestral, un Pla de Millora Continua on
estableixi:
-

Accions per la disminució del nombre d’incidències i suport

-

Accions per l’estabilització d’un alt volum de petits evolutius

-

Accions per l’estabilització en cas de degradació d’una o més aplicacions

-

Accions de millora de la qualitat en les seves diferents característiques
(funcionalitat, eficiència, seguretat, mantenibilitat, ...)

-

Accions preventives per la mitigació de riscos, tenint en compte la seva
probabilitat i el seu impacte

-

Accions requerides per la supervisió tècnica

-

Accions dirigides a millorar la gestió del coneixement

Gestió de la Seguretat
En l’àmbit de la seguretat, l’adjudicatari haurà de desenvolupar les següents activitats:



Presentar un pla d’actuacions amb el corresponent seguiment, per garantir la
seva execució segons les necessitats de les aplicacions.
Fer seguiment de les excepcions de seguretat
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Coordinar-se amb els diferents equips operatius de CTTI i CESICAT per fer front
a situacions d’amenaça o davant incidents de seguretat que afectin a les
aplicacions objecte del contracte.
Realitzar de forma proactiva, per les aplicacions web, un informe que integri els
anàlisi, per cada àmbit i amb una periodicitat mínima trimestral, de vulnerabilitats
dels diferents components que donen suport a les aplicacions, proposant i
valorant les actuacions d’actualització tecnològica necessàries sobre les
aplicacions i/o els components de la plataforma base.

Elaboració d’ofertes de serveis sota demanda
Elaboració d’ofertes de serveis sota demanda a petició del CTTI, incloent les accions de
revisió i clarificació de requeriments amb els usuaris i responsables funcionals quan sigui
necessari. Inclou:




Estudi de la petició, que estarà prèviament classificada (urgència, criticitat, ...)
Valoració de l’impacte i esforç necessari
Realització d’una oferta pel servei que inclou l’abast i condicionants, els recursos
necessaris i l’esforç associat, els lliurables, el pla d’execució i el preu del servei

Incorporació de desenvolupaments evolutius
El CTTI consensuarà amb l’adjudicatari un procediment d’acceptació del programari
desenvolupat per un tercer. Un cop acceptat el programari desenvolupat per un tercer
per part de l’adjudicatari, aquest es farà responsable del seu manteniment i
funcionament. En el cas de detectar-se alguna incidència dintre del període de garantia,
i si la funcionalitat del programari no ha sofert cap modificació per part de l’adjudicatari,
aquest haurà de gestionar la garantia amb el tercer corresponent.

2.1.2 Serveis de suport
Tant les incidències que presentin les aplicacions com les peticions de suport sobre les
mateixes tenen un únic punt d’entrada, que és el SAU, que actua com a servei d’atenció
a usuaris nivell 1, classificant, categoritzant i redirigint als diferents grups resolutors
(nivell 2) les incidències i peticions que li arribin, i d’entre totes elles, les relatives a les
aplicacions dels diferents lots.
El SAU també pot tenir capacitat resolutora en la mesura que les peticions i incidències
que li arribin estiguin tipificades i documentades. Serà l’adjudicatari del lot el responsable
de documentar i gestionar amb el SAU quines incidències i peticions poden ser resoltes
en aquest nivell. Quan no sigui així, el SAU derivarà al lot d’aplicacions tant les peticions
com les incidències relatives a les aplicacions incloses en cada lot.

2.1.2.1 Serveis de suport funcional
Aquests serveis de suport ajudaran als usuaris en el coneixement i funcionament de les
aplicacions per tal que els usuaris puguin desenvolupar les seves tasques en
l’organització de manera òptima. Hauran de resoldre qualsevol petició que no pugui ser
resolta directament pel SAU en el seu primer nivell.
El suport inclòs en aquest servei inclou aquelles consultes que no impliquin
modificacions sobre l’aplicació ni sobre les dades (manteniment correctiu) i que per la
seva naturalesa requereixin d’una resposta el més immediata possible. L’adjudicatari
haurà de:



Atendre i resoldre totes les qüestions dels usuaris relacionades amb l’operativa
i la funcionalitat de les aplicacions.
Participar activament en la millora del nivell de resolució del servei d’atenció a
usuaris (SAU), realitzant entre d’altres les següent tasques:
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o




Elaborar documentació i instruccions específiques que facilitin la
resolució en nivell 1 de SAU (preguntes més freqüents, instruccions
operatives, manuals de referència ràpida de l’aplicació, ...)
o Actualització de les intranets de suport a usuari
o Donar formació als agents de nivell 1 del SAU en la utilització de les
aplicacions.
o En cas de detectar-se un elevat volum de consultes reiteratives, s’haurà
d’elaborar o millorar documentació o proposar plans de formació que
ajudin a reduir el número de consultes, o d’altres propostes d’actuació
com autoservei o assistents.
Mantenir actualitzats els entorns de formació existents, assegurant les versions
i la utilitat de les dades, i el nivell d’emmascarament de la informació existent a
l’entorn.
En els casos que es detectin mancances de formació dels usuaris l’adjudicatari
haurà de dissenyar, elaborar i executar accions de gestió del canvi o accions
formatives a usuaris, organitzar sessions i/o tallers de reciclatge de l’ús de
l’aplicació. Per aquesta detecció s’utilitzarà principalment la informació provinent
del SAU de de la pròpia activitat del nivell 2 de suport.

2.1.2.2 Serveis de suport tècnic i operatiu
El servei de suport tècnic i operatiu es responsabilitza de les diferents actuacions
tècniques i operatives sota petició, com per exemple:






Donar suport tecnològic als equips de CPD i/o Lloc de Treball en la gestió i
administració dels entorns i plataformes de base que donen servei a les
aplicacions.
Donar suport tecnològic als equips d’altres lots d’aplicacions que interaccionen
amb alguna de les aplicacions del lot (interfases).
Donar suport tecnològic en la resolució de problemes (per exemple rendiment,
estabilitat, disponibilitat,...) de les aplicacions.
Implementar i executar procediments i eines per facilitar l’extracció de dades de
les aplicacions.
Gestionar el manteniment d’usuaris, rols i autoritzacions d’accés a les
aplicacions, en els casos en els que no es disposi de funcions d’administració
d’usuaris des de l’aplicació.

2.1.3 Serveis de manteniment d’aplicacions
Els serveis de manteniment recurrents contemplen els següents tipus d’activitats:




Serveis de manteniment correctiu. Realitzar modificacions de forma reactiva
en el programari i/o en les dades per corregir problemes o defectes en el
funcionament de les aplicacions, i actualitzar la documentació. Segons la
gravetat del problema diferenciarem:
o Manteniment correctiu d’emergència. El defecte haurà de ser corregit en
el menor temps possible. La solució aportada pot ser de caire temporal.
o Manteniment correctiu planificat. El defecte no necessita ser corregit
immediatament, i es pot planificar dins el lliurament de properes versions.
Serveis de manteniment perfectiu. Realitzar de forma proactiva les
modificacions en el programari per millorar la seva qualitat, seguretat, el seu
rendiment i la seva mantenibilitat. Inclou, entre d’altres:
o Perfeccionar la documentació
o Millorar l’eficiència, per exemple amb la reorganització de la base de
dades per a que les dades puguin ser consultades més ràpidament
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o
o





Reestructurar el codi o les dades (per millorar la seva mantenibilitat)
Incorporar tecnologies innovadores, com ho són la robotització de
processos (RPA) o assistents virtuals, entre d’altres.
Serveis de manteniment preventiu. Realitzar de forma proactiva i continuada
les tasques necessàries per prevenir problemes i mal funcionaments, identificant
incidències repetitives, revisant l’accés a les dades per optimitzar els processos
de negoci i analitzant la informació de monitoratge de les aplicacions per detectar
possibles problemes potencials en la seva disponibilitat i en el compliment dels
temps de resposta i rendiment acordats.
Serveis de manteniment adaptatiu tècnic. És freqüent que sigui necessari
aplicar sobre les plataformes tècniques en què es basa l’aplicació (CPD, Lloc de
treball), pegats de seguretat, branches i actualitzacions de sistema operatiu o
correctius que el fabricant proposi, i que habitualment no tenen cap incidència
sobre el funcionament de les aplicacions. Formarà part d’aquest servei el suport
als proveïdors de CPD o LdT que gestionen aquestes plataformes base en
l’aplicació d’aquests pegats, així com la realització de les proves tècniques de
l’aplicació que se’n derivin. En el cas que sigui necessari fer una modificació de
l’aplicació es sol·licitarà el servei d’actualització tecnològica (servei sota
demanda).

Les peticions de manteniment correctiu hauran estat originades via SAU, normalment a
partir del registre d’una incidència. Les actuacions de manteniment preventiu i perfectiu,
que normalment tenen un caire proactiu per part de l’adjudicatari, i que seran
planificades i autoritzades pel CTTI, també hauran de ser registrades en l’eina de
tiqueting.
Les vulnerabilitats crítiques de seguretat identificades en l’aplicació hauran de ser
categoritzades com a incidències de criticitat alta, havent el proveïdor d’establir una
planificació per la seva correcció de forma coordinada amb l’àmbit. En el cas que
aquestes vulnerabilitats crítiques afectin aplicacions amb criticitat de negoci molt alta i
alta, hauran de ser resoltes en un termini no superior a 2 mesos des de la seva
identificació.
Per a realitzar la implementació del canvi o la resolució del problema, caldrà aplicar els
següents criteris:




En el cas de petició de manteniment correctiu d’emergència, l’adjudicatari haurà
d’iniciar les tasques lligades a la resolució de forma immediata, i s’hauran de
realitzar els canvis imprescindibles per mantenir la qualitat mínima, actualitzant
la resta d’elements afectats pel canvi després de la instal·lació.
En cas que la petició impliqui afectació al codi del programari, l’adjudicatari haurà
d’actualitzar el codi i la documentació afectada.

Les peticions de manteniment correctiu rebudes es classificaran per nivell de gravetat
de la incidència que el provoca. Les peticions de manteniment perfectiu i preventiu, al
no venir provocades per una incidència, es classificaran sempre amb una gravetat
“Baixa”.

2.1.4 Serveis específics d’Oficines Tècniques
Dins de l’àmbit del servei a prestar per l’adjudicatari estan incloses les aplicacions
caracteritzades com a “component tecnològic”, “framework”, o “solució transversal”, que
són tipus d’aplicacions constituïdes per productes i/o plataformes impulsats pel CTTI
amb vocació transversal, i amb requeriments específics de suport addicional a la resta
d’aplicacions degut a l’impacte que tenen sobre les aplicacions que les utilitzen.
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Els frameworks són elements d’arquitectura que s’utilitzen per a construir aplicacions i
que ofereixen un ampli conjunt de components que accelera la seva creació (p.e.,
Canigó). De igual forma els components tecnològics i les solucions transversals són
aplicacions d’utilització comú per a la resta d’aplicacions que exploten les capacitats
d’aquestes d’acord a la seva funcionalitat (p.e. interoperabilitat, autenticació, gestió del
document electrònic, etc.).
Aquest tipus d’aplicacions seran gestionades per l’adjudicatari mitjançant una Oficina
Tècnica amb equips dedicats que presten, addicionalment a tots els anteriors, uns
serveis específics, i apliquen únicament a les següents aplicacions:













0187 - Framework Canigó
0189 - Framework eFormularis
0192 - Framework Sistema d’Integració Continua (SIC)
0196 - Gestió i Control d’Accés als Recursos (GICAR)
0387 - Solució Gencat GECO+
0432 - Gencat Serveis i Tràmits (GSIT)
0463 - Plataforma d’Integració i Colaboració Administrativa (PICA)
0885 - Framework Intranet
1450 – Framework de formularis HTML i components d’usabilitat
2801 - Plataforma de Serveis de Gestió Documental (Aresta)
2810 - Portasignatures Digital
3048 - Cloud i Components d’Arquitectura

Amb caràcter general, aquests serveis específics que tenen la consideració dels serveis
recurrents i s’estructuren al voltant dels següents eixos:



Serveis de gestió i certificació
Serveis de suport

2.1.4.1

Serveis de gestió i certificació

Aquests tipus d’aplicacions requereixen el tractament de “producte” i com a tals han
d’incloure:






Suport a la definició estratègica i evolució de l’aplicació. Inclou les activitats
orientades a donar suport al CTTI en la identificació i definició de requeriments
que fomentin l’evolució funcional i tecnològica d’aquestes aplicacions, les quals
es materialitzaran en un full de ruta de l’aplicació que s’haurà de mantenir
actualitzat.
Difusió i comunicació. Inclou les activitats orientades a establir i executar un pla
de comunicació proactiva cap als usuaris de l’aplicació davant qualsevol
esdeveniment rellevant (talls de servei, publicació de noves prestacions, casos
d’èxit, millors pràctiques, etc.), així com per garantir l’actualització dels continguts
de l’espai informatiu propi de l’aplicació.
Manteniment del catàleg de serveis. Inclou les activitats orientades a mantenir
actualitzat en tot moment el catàleg dels serveis i continguts que ofereix l’oficina
tècnica de l’aplicació.
o Actualitzar el catàleg dels serveis de l’oficina tècnica disponibles.
o Mantenir actualitzada la documentació funcional i tècnica per facilitar la
utilització de l’aplicació.
o Mantenir actualitzats els processos i procediments de l’operativa
específica de l’oficina tècnica.

Aquest tipus d’aplicacions (frameworks, components, solucions, ...) tenen requeriments
específics de servei i precisen de controls addicionals a la resta d’aplicacions degut a
l’impacte que qualsevol mal funcionament pot causar sobre les aplicacions que els
utilitzen. S’inclouen les següents activitats:
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Certificació de producte. Assegurar, mitjançant la certificació, la qualitat de cada
versió lliurada de l’aplicació, el compliment de la normativa fixada pel CTTI en
aspectes d’estàndards tecnològics i de gestió de la seguretat, així com la
compatibilitat amb les diferents arquitectures de referència vigents.
Monitorització. Assegurar, mitjançant la monitorització proactiva, els indicadors
tecnològics objectiu. Aquest servei contempla el disseny i la implantació de
sondes de monitoratge específiques de l’aplicació, la detecció proactiva
d’incidències que poden provocar la no disponibilitat de l’aplicació, així com el
lideratge de la gestió de la seva resolució urgent. El sistema de monitorització
del servei serà 24x7, validant el conjunt de condicions establert i comunicant
automàticament la incidència a l’equip de guàrdia per a que actuï directament,
segons la criticitat de l’aplicació a la que dóna servei.

2.1.4.2

Serveis de suport

Aquest tipus d’aplicacions (frameworks, components tecnològics, solucions
transversals, ...) generalment són utilitzades per usuaris d’elevat nivell tècnic (analistes
funcionals, desenvolupadors, arquitectes, ...) que pertanyen a organitzacions externes
a la Generalitat. Per tant el suport prestat requereix de ser realitzat per perfils específics.






Suport funcional i tècnic a projectes en fase de conceptualització. Inclou les
activitats orientades a prestar suport al CTTI o a qualsevol proveïdor que estigui
treballant en un projecte o iniciativa en fase d’anàlisi de viabilitat, enfocament,
conceptualització o definició, i que plantegi la integració d’aquestes aplicacions
en la construcció del seu sistema.
Suport funcional i tècnic a projectes en fase de construcció, desplegament i
manteniment posterior. Inclou les activitats orientades a prestar suport a
qualsevol equip de projecte, de qualsevol proveïdor i en totes les fases del
projecte, per a utilitzar adequadament aquestes aplicacions. L’adjudicatari haurà
de realitzar el control de qualitat de les iniciatives departamentals que s’implantin
sobre les aplicacions en base a la documentació funcional i normatives tècniques
que regeixen el creixement i evolució de les mateixes.
Formació específica. Inclou les activitats orientades a formar a les persones que
han d’utilitzar les aplicacions, tant des d’un punt de vista funcional com
tecnològic.

2.1.5 Serveis de suport funcional estès
Per a les aplicacions especificades en el document annex “Annex-Inventari tècnic
aplicacions” es requereix un suport funcional especialitzat, que anomenem “suport
funcional estès”. Aquest servei estarà prestat per consultors de negoci o consultors
funcionals, que s’ubicaran en les dependències del CTTI i/o Generalitat.
Les funcions específiques a realitzar dins aquest servei són, entre d’altres, i des de un
elevat coneixement de les necessitats de negoci i de la normativa vigent que aplica al
mateix, les següents:


Identificar, definir, catalogar i prioritzar, des del coneixement del negoci, les
funcions a incorporar als evolutius de manteniment.



Analitzar l’impacte de l’aplicació a mantenir i en la integració amb sistemes
transversals i sistemes tercers.



Verificar la correcta definició del pla de proves per tal que reculli tots els cassos
de negoci a desenvolupar.



Validar la correcta posada en marxa dels evolutius i executar els plans de proves
a preproducció.
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Vetllar per la continuïtat funcional de les versions implantades.



Vetllar pel correcte desplegament de les noves versions a implantar i assessorar
en els aspectes de gestió del canvi.



Donar suport en l’explotació de dades de les aplicacions per la generació
d’informació que faciliti la presa de decisions

Les aplicacions que necessiten de serveis de suport estès s’han identificat al document
annex “Annex-Inventari tècnic aplicacions” utilitzant la marca “Aplicació amb Suport
Estès”.

2.2

Serveis tecnològics sota demanda

Els serveis tecnològics sota demanda inclouen els serveis de manteniment evolutiu
d’aplicacions:
o
o
o

Manteniment evolutiu funcional
Manteniment adaptatiu normatiu
Actualització tecnològica

La prestació de tots els serveis sol·licitats sota demanda s’inicia mitjançant una petició
formal que haurà de ser analitzada i valorada per l’adjudicatari. L’activitat d’estudi i
valoració està inclosa dins la gestió operativa dels serveis recurrents. Un cop el CTTI
aprova la oferta, l’adjudicatari haurà d’executar la petició. Les metodologies i activitats
d’aquesta fase seran diferents en funció del tipus de servei, definides a l’apartat
3.3.Metodologia, estàndards i lliurables.
Malgrat es puguin definir fites parcials en la prestació d’aquests serveis, fites que hauran
de ser sempre aprovades individualment pel CTTI, sempre serà necessari una aprovació
final del servei.

2.2.1 Serveis de manteniment evolutiu d’aplicacions
Els serveis que s’inclouen en aquest apartat són:
 Manteniment evolutiu funcional: realitzar les modificacions en el programari
que siguin necessàries per dotar a l’aplicació de noves funcionalitats o adequació
de les existents, per necessitat del propi negoci.
 Manteniment adaptatiu normatiu: realitzar les modificacions en el programari
que siguin necessàries per adaptar-se a canvis en les normatives vigents.
 Actualització tecnològica: a fi d’evitar l’obsolescència tecnològica arran d’una
proposta explícita (ja sigui del propi CTTI o d’un altre adjudicatari), executar les
adaptacions en el programari i les proves associades que siguin necessàries per
realitzar:
o
o
o

Un canvi de la versió d’un component de la plataforma tecnològica.
Un canvi en la plataforma tecnològica (canvi d’arquitectura amb substitució
de components).
Altres actuacions que poden impactar sobre les aplicacions (per exemple:
trasllat, modificacions de la disposició d’elements d’infraestructura,
modificacions d’adreçament o elements de xarxa, canvis de configuració
tecnològica, ...).

En la fase d’execució d’aquests serveis s’inclouen totes les tasques que s’han identificat
a l’apartat 3.3.Metodologia, estàndards i lliurables, i el grau o intensitat de cadascuna
d’elles dependrà del tipus de canvi que genera la petició. Addicionalment a aquestes
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tasques identificades a l’apartat de 3.3.Metodologia, estàndards i lliurables, l’adjudicatari
haurà de:





Contemplar la incorporació, en l’evolutiu de manteniment, de tecnologies
innovadores, com ho són la robotització de processos (RPA) o el assistents
virtuals, entre d’altres.
Actualitzar la documentació afectada, gestionant les versions de la mateixa.
Determinar les actuacions de formació i gestió del canvi necessàries per al
correcte ús de la funcionalitat.
Dissenyar, realitzar i lliurar les proves, sempre d’acord al volum del canvi
desenvolupat, així com la seva criticitat i urgència, i amb atenció a les proves de
regressió, per garantir que el canvi no desestabilitza l’aplicació.

En el cas que es detectin vulnerabilitats de nivell crític en els evolutius, aquestes hauran
de ser resoltes per l’adjudicatari prèviament al seu pas a producció. En el cas que
calgués fer el pas a producció sense resoldre la vulnerabilitat crítica, prèvia aprovació
del CTTI, aquesta haurà de ser resolta en el termini de 2 mesos tal com s’indica en
l’apartat 2.1.3.Serveis de manteniment d’aplicacions, no activant-se l’inici de la garantia
fins a la resolució d’aquesta vulnerabilitat.
La gestió de la priorització de les peticions de manteniment evolutiu rebudes es farà,
d’acord amb els responsables funcionals de l’aplicació, en funció de la seva urgència.

2.3

Components i Serveis específics

Dins de la naturalesa dels serveis descrits en aquest capítol, s’identifiquen a més
components i serveis específics que afecten a la prestació dels mateixos. Aquestes
especificitats es classifiquen d’acord a la següent agrupació:


Model de relació específic



Especificitats per àmbit



Especificitats per lot

2.3.1 Model de relació específic
Degut a la naturalesa del negoci i al mapa d’interlocutors existent, alguns àmbits
disposen d’un model de relació específic al qual l’adjudicatari s’haurà d’adaptar per
aquelles aplicacions de l’àmbit.
Es descriuen a continuació.

2.3.1.1 Direcció General de la Policia
La DGP compta amb una unitat especial, la DSIP – UCIBER, dedicada a la seguretat
dels sistemes d'informació policials, i en són responsables, tant de la seguretat de les
dades com dels accessos, auditories, comunicacions, entre d’altres. En aquest àmbit, el
responsable de definir les polítiques de seguretat és la DSIP – UCIBER.

2.3.2 Especificitats per àmbit
2.3.2.1 Departament d’Interior
La monitorització dels serveis de la Direcció General de la Policia la realitza el propi
àmbit.
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Per a les valoracions dels serveis sota demanda, l’adjudicatari haurà de fer ús d’una
plantilla específica i seguir les recomanacions de les guies d’ús. A l’inici de l’execució
del servei, s’establirà una sessió de treball conjunta amb l’adjudicatari per revisar
aquesta plantilla.

2.3.2.2 Departament de Justícia:
Al Departament de Justícia, hi ha aplicacions amb les que interactuen no només
personal intern del Departament, sinó també personal extern com els professionals del
dret (advocats, procuradors, graduats socials,...).
Dins de l’aplicació 1371 - ejusticia.cat (serveis comuns), hi ha l’Extranet del professional,
on advocats, procuradors i graduats socials hi poden accedir.
L’aplicació 2689 – CDEE (Base de Dades d’Esquemes i Documents processals), conté
la informació de caràcter jurídic-judicial derivada de les lleis processals vigents.
Correspon als paràmetres de la gestió processal e-justicia.cat per la tramitació dels
expedients judicials electrònics. El seu manteniment ha de contemplar tasques
evolutives, correctives, perfectives, preventives i de suport als usuaris de tots els jutjats
de Catalunya on e-justícia.cat està en producció, així com als usuaris de la Direcció
General de Modernització de l’Administració de Justícia del Departament de Justícia
(DGMAJ). Les principals activitats que contempla aquest manteniment son:


Identificació, creació i manteniment de la codificació dels esquemes tramitals i
els models de documents segons els requeriments indicats per les Comissions
jurídiques d’Esquemes i Documents.



Suport a usuaris d’ejcat i a les comissions jurídiques responsables de la definició
de la infraestructura jurídica.



Introducció dels documents definits per les comissions a la BBDD i creació de
marques.



Creació dels esquemes tramitals (workflows) a partir de la col·lecció de
documents.



Gestió dels traspassos a producció i publicació de dades des de la BBDD.

2.3.2.3 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Les aplicacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (en
endavant DARP) donen suport, entre altres, a activitats de negoci com:
A. La gestió, seguiment i control de la Política Agrària Comuna (PAC).
B. La gestió i seguiment dels expedients d’ajuts tramitats pel departament,
juntament amb la gestió de la comptabilitat i informació de l’Organisme Pagador
dels fons europeus.
C. La gestió de les explotacions ramaderes, els moviments de bestiar, i la
identificació d’animals per donar compliment a les normatives estatals i europees
en l’àmbit de la sanitat animal.
D. La targeta vitícola com a document que acredita al viticultor a fer entrega de la
producció de raïm amb destinació a la vinificació, la declaració de collita de raïm,
i la entrada del raïm.
Aquestes activitats de negoci, amb prestació del servei in-situ, també es podran
demanar per situacions d’excepcionalitat que el negoci requereixi, per a qualsevol lot
amb aplicacions de l’àmbit del DARP.
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Les tasques que es portin a terme es faran en coordinació amb el Responsable de
Solucions i Serveis de l’àmbit d’Agricultura.

2.3.2.4 Departament d’Ensenyament
Per a les aplicacions del Departament d'Ensenyament, l’adjudicatari haurà d’adaptar les
aplicacions que no ho estiguin als sistemes transversals, GICAR-AWA, de gestió
d’usuaris, rols i permisos. Aquesta adaptació és necessària per tal de poder-se utilitzar
amb la nova intranet.
Les aplicacions del Departament d’Ensenyament donen resposta a processos que van
fermament lligats al calendari escolar. Durant tot l’any les aplicacions de suport als
processos de gestió interna, gestió de personal, gestió de centres i alumnes,
comunicació i TAC van passant per diferents estadis d’intensitat d’ús. Tots els mesos
diverses aplicacions amb alta intensitat d’ús coincideixen donant suport a diferents
processos crítics cosa que comporten un seguiment també intens del seu funcionament
per part dels responsables de solucions i serveis de l’àrea TIC.
Per tal de garantir el servei durant el període crític de funcionament de les aplicacions
es necessita que els responsables funcionals dels proveïdors responsables del seu
manteniment donin el servei des de les oficines de la seu central Departament
d’Ensenyament en coordinació directe amb els responsables de solucions de l’àrea TIC.
La prestació del servei amb visió extrem a extrem també requereix una presencia
mínima dels tècnics d’aquest servei a l’àrea TIC durant la jornada laboral. Donada la
distribució de les aplicacions crítiques del Departament d’Ensenyament en aquests 4
lots i la volumetria d’aplicacions associades es requereix com a mínim: L’equivalent a 1
FTE per als lots 5 i 11, 2 FTE per al lot 10 i 0,5 FTE per al lot 7.
Les tasques que es portin a terme es faran en coordinació amb el Responsable de Servei
de l’àmbit d’Ensenyament.
Aquesta prestació del servei in-situ també es podrà demanar per altres situacions
d’excepcionalitat que el negoci requereixi, tant per aquest lots com per a la resta.

2.3.3 Especificitats per lot
2.3.3.1 Lot 7
2.3.3.1.1 Serveis específics d’oficina tècnica de gestió del framework GECO+.
Com a part integral del manteniment general del framework GECO+ i dels portals,
l’adjudicatari del lot 7 de Gestió de Continguts, Portals i Gestió Documental,
addicionalment a les tasques específiques i pròpies del manteniment de GECO+,
s’haurà d’encarregar de la gestió transversal del CDN contractat per la Generalitat de
Catalunya. L’abast d’aquest servei seria les webs corporatives publicades pel Gestor de
continguts corporatiu (GECO+) i per qualsevol altre contingut que el CTTI cregui
convenient, independentment del proveïdor d’aplicacions responsable del mateix.
Les tasques principals a realitzar dins d’aquest servei serien les referents a publicacions
de les webs al CDN, configuració de la memòria cau, aplicació de redireccions,
instal·lació i gestió de certificats, gestió de les eines de seguretat i Reporting del
producte, gestió de l’emmagatzematge, i configuració de qualsevol necessitat que
requereixi el servei.

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 21 de 116

2.3.3.2 Lot 10
2.3.3.2.1 Serveis específics d’oficina tècnica de gestió del framework GICAR.
A continuació es recullen les activitats específiques, a banda de les activitats exposades
en punts anteriors, que l’adjudicatari haurà de dur a terme envers el sistema d’informació
de Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos (GICAR).
A l’apartat 7.5.4.Elements que conformen la solució GICAR s’exposen quin són els
elements de GICAR objecte d’aquest plec.
Els serveis de suport i gestió que proporciona l’Oficina Tècnica de GICAR han de
contemplar específicament les següents tasques, addicionalment i sense perjudici a les
ja contemplades a l’apartat 2.1.4.Serveis específics d’Oficines Tècniques d’aquest plec.
Operació dels elements de la infraestructura central de GICAR:
L’administració i operació dels diferents elements de la infraestructura central de GICAR
és compartida entre el proveïdor d’aplicacions i el de CPD. D’acord a això, l’adjudicatari
d’aquest plec haurà d’operar amb solvència i qualitat els elements de l’arquitectura de
GICAR ubicats en els diferents CPDs de la Generalitat de Catalunya, tant actuals com
futurs, en base a les funcions definides al següent diagrama:
Running del servei
Màquines CPD
A

Operació
Gestió
d identitats

Operació de la Gestió d Identitats:
Operació del SiteMinder, operació OIM,
administració GDI, WF i Portal d autogestió.
Model funcional Gestió identitats

Operació
Sistema
Operatiu

Operació Sistemes Operatius de les
màquines: Operació dels Windows, Linux,
BBDD Oracle, apaches, serv aplicacions i
AD desplegats sobre aquestes màquines

Màquines CPD
B

Actor:
ADJUDICATARI D AQUEST PLEC

Actor:

[...]

CPD A

Actor:

CPD A

Monitoratge Sistemes/ Gestió Alertes/
Gestió de la Capacitat

Suport físic

Màquines Directori
Corporatiu

Màquines CPD
C

Capa física (Housing màquines físiques i
virtuals) - Allotjament del HW al CPD en les
condicions adequades, enrackatge a la
xarxa del CPD.

Actor:

Actor:

CPD B

CPD C

Projectes

Evolutius

Actor:
ADJUDICATARI
D AQUEST PLEC

A continuació en la següent taula es desgranen les tasques que haurà de fer
l’adjudicatari:
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Operació de la capa de serveis de gestió d'identitats
Operació de la capa de serveis de gestió d'identitats
Arrencada/aturada Modificació dades sobre la Monitoratge del funcionament
Gestió d'alertes
Arrencada/aturada Modificació dades sobre la Monitoratge del funcionament Gestió de la configuració servei Gestió d'alertes
Gestió de la configuració servei
serveis
infrestructura
del servei
del servei
serveis
infrestructura
del servei
del servei

Autenticació
Autenticació

CPD A
CPD A

Policy
Policy
Policy Server - A6
Server CPD Policy Server - A6
Server CPD Shibboleth - A6
Shibboleth - A6
A
A

Policy Server - A6
Policy Server - A6
Shibboleth - A6
Shibboleth - A6

Funcionament del Policy Server
Funcionament del Policy Server
i correcte autenticació de les
i correcte autenticació de les
aplicacions integrades - A6
Servei d'autenticació- A6
aplicacions integrades - A6
Servei d'autenticació- A6
Correcte funcionament del
Correcte funcionament del
servei de Shibboleth - A6
servei de Shibboleth - A6

8x5 - A6
8x5 - A6
Fora d'hores Fora d'hores Cd Control
Cd Control

Policy Store
Policy Store CPD A
CPD A
CPD A
CPD A

Policy Store - A6
Policy Store - A6

Policy Store - A6
Policy Store - A6

Servei de directori - CPD A
Servei de directori - CPD A

8x5 - A6
8x5 - A6
Fora d'hores Fora d'hores Cd Control
Cd Control

Servei d'apaches - CPD A
Servei d'apaches - CPD A

CPD A
CPD A

Apaches
Apaches
CPD A
CPD A
BBDD Logs
BBDD Logs
CPD A
CPD A
Policy
Policy
Server CPD
Server CPD
B
B

CPD B
CPD B

Policy Server - A6
Policy Server - A6
Shibboleth - A6
Shibboleth - A6

Policy Server - A6
Policy Server - A6
Shibboleth - A6
Shibboleth - A6

Funcionament del Policy Server
Funcionament del Policy Server
i correcte autenticació de les
i correcte autenticació de les
aplicacions integrades - A6
Servei d'autenticació- A6
aplicacions integrades - A6
Servei d'autenticació- A6
Correcte funcionament del
Correcte funcionament del
servei de Shibboleth - A6
servei de Shibboleth - A6

8x5 - A6
8x5 - A6
Fora d'hores Fora d'hores Cd Control
Cd Control

Policy Store - A6
Policy Store - A6

Policy Store - A6
Policy Store - A6

Servei de directori - CPD A
Servei de directori - CPD A

8x5 - A6
8x5 - A6
Fora d'hores Fora d'hores Cd Control
Cd Control

Apaches - CPD A
Apaches - CPD A

Servei d'apaches - CPD A
Servei d'apaches - CPD A

CPD A
CPD A

BBDD - CPD A
BBDD - CPD A

Servei de base de dades - CPD A CPD A
Servei de base de dades - CPD A CPD A

Policy Store
Policy Store CPD A
CPD A
CPD B
CPD B
Apaches
Apaches
CPD B
CPD B
BBDD Logs
BBDD Logs
CPD B
CPD B

Aprovisionament
Aprovisionament

CPD A
CPD A

BBDD - CPD A
BBDD - CPD A

Apaches en general - CPD A
Apaches en general - CPD A
Directoris de siteMinder
Apaches - CPD A
Directoris de siteMinder
Apaches - CPD A
dels apaches - A6
dels apaches - A6
BBDD - A6
BBDD - CPD A
BBDD - A6
BBDD - CPD A

Apaches - CPD A
Apaches - CPD A

Servidors
Servidors
OIM CPD A
OIM CPD A
BBDD OIM
BBDD OIM
CPD A
CPD A

Directori
Directori
CPD A
CPD A

Directori
Directori

CPD B
CPD B

Directori
Directori

Apaches - CPD A
Apaches - CPD A
BBDD - CPD A
BBDD - CPD A

Apaches en general - CPD A
Apaches en general - CPD A
Directoris de siteMinder
Directoris de siteMinder
dels apaches - A6
dels apaches - A6
BBDD - A6
BBDD - A6

Servei de base de dades - CPD A CPD A
Servei de base de dades - CPD A CPD A

Arrencada/aturada Modificació dades sobre la Monitoratge del funcionament
Gestió d'alertes
Arrencada/aturada Modificació dades sobre la Monitoratge del funcionament Gestió de la configuració servei Gestió d'alertes
Gestió de la configuració servei
serveis
infrestructura
del servei
del servei
serveis
infrestructura
del servei
del servei
8x5 - A6
8x5 - A6
OIM - A6
OIM - A6
A6
Servei d'aprovisionament- A6
Fora d'hores OIM - A6
OIM - A6
A6
Servei d'aprovisionament- A6
Fora d'hores Cd Control
Cd Control
BBDD - CPD A
BBDD - A6
BBDD - CPD A
Servei de base de dades - CPD A CPD A
BBDD - CPD A
BBDD - A6
BBDD - CPD A
Servei de base de dades - CPD A CPD A

Arrencada/aturada Modificació dades sobre la Monitoratge del funcionament
Gestió d'alertes
Arrencada/aturada Modificació dades sobre la Monitoratge del funcionament Gestió de la configuració servei Gestió d'alertes
Gestió de la configuració servei
serveis
infrestructura
del servei
del servei
serveis
infrestructura
del servei
del servei
8x5 - A6
8x5 - A6
CPD A
OIM - A6
A6
Servei de directori - CPD A
Fora d'hores CPD A
OIM - A6
A6
Servei de directori - CPD A
Fora d'hores Cd Control
Cd Control
8x5 - A6
8x5 - A6
CPD A
OIM - A6
A6
Servei de directori - CPD A
Fora d'hores CPD A
OIM - A6
A6
Servei de directori - CPD A
Fora d'hores Cd Control
Cd Control

En el moment de redacció d’aquest plec, les màquines de GICAR estan desplegades en
dos CPD’s. En cas que durant l’execució del present contracte la solució GICAR es
desplegui en més CPD’s, l’adjudicatari haurà de mantenir igualment les seves funcions
sobre el nou CPD, i aquest quadre de responsabilitats s’anirà autocompletant de forma
implícita amb les noves màquines del nou CPD, i d’acord amb les responsabilitats
anàlogues per part de l’adjudicatari, i per part del nou CPD que s’incorpori en el model
de gestió de GICAR.
Monitorització extrem-extrem de l’estat dels diferents elements de GICAR:
Monitorització de l’estat de les màquines que donen suport a la
Infraestructura de GICAR addicionalment al monitoratge que ja fa CPD.
o Monitorització de l’estat del elements que formen part de GICAR.
o Redacció de procediments operatius de que fer en cas que es produeixi
alguna situació inesperada.
Gestió d’incidències de la infraestructura central de GICAR:
o

o

Servei d’atenció i resolució d’incidències per als diferents entorns de
GICAR, garantint els nivells de servei especificats en aquest plec.
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Coordinació amb els diferents lots d’aplicacions, CPD, Lloc de Treball, i
Aplicacions, per resoldre incidències i problemes relacionades amb
GICAR.
o Gestió de capacitat de la plataforma GICAR d’acord amb noves
funcionalitats i incorporacions (departaments, per exemple). Proposar
ampliacions de la solució d’acord amb l’evolució dels requeriments.
o Proves en els entorns de desenvolupament i pre-producció per validar les
solucions a les incidències / problemes detectats.
o Proves de càrrega, rendiment i stress per validar que les correccions no
afectin al rendiment de la plataforma GICAR.
o Documentar i registrar totes les incidències i problemes, incorporant les
solucions preses per la seva resolució, i la gestió del canvi i versionats
subsegüents. Aquesta informació ha de residir en un sistema que sigui
consultable i explotable. Això s’haurà de fer per als tres entorns
(Desenvolupament, Pre-producció i Producció) i s’hauran de documentar
tots els canvis realitzats.
o Realitzar proves de contingència del servei periòdiques, on es verifiqui
que realment funciona i que està activa l’alta disponibilitat del servei en
tots els consumidors de GICAR.
Evolució:
o

Anàlisi d’impacte i instal·lació de nous pegats que resolguin errors o
forats de seguretat dels productes que formen part de la plataforma
GICAR i accions correctores necessàries derivades d’aquestes
actualitzacions per solucionar problemes i incidències.
o Gestió del canvi associada a la implantació d’actualitzacions de la
plataforma GICAR en els sistemes que interactuen amb ella (Aplicacions
integrades, Sistemes d’organismes integrats) o a la seva pròpia evolució.
o Gestió del canvi en la plataforma GiCAR degut a modificacions en
plataformes que actualment interactuen amb ella (GIP, Aplicacions
integrades, Sistemes d’organismes integrats) o a la seva pròpia evolució.
o Actualitzar de forma contínua el nivell de detall i qualitat de la
documentació relacionada amb la plataforma GICAR, actualitzant la
documentació a mesura que s’incorporin canvis i noves funcionalitats.
Gestió de versions.
o Documentar i registrar tots els canvis que afectin als entorns de
desenvolupament, pre-producció i producció de la plataforma GICAR.
Elaboració d’indicadors d’ús de GICAR:
o

o Documentar mensualment les estadístiques d’ús dels diferents elements
de GICAR, en base a l’acordat amb el CTTI.
Suport a nous departaments/organismes/aplicacions que es vulguin integrar amb
GICAR.
o

Efectuar les configuracions pertinents sobre els elements de GICAR per
a integrar noves aplicacions a la plataforma.
o Documentar cadascuna d’aquestes integracions, en els formats acordats.
o Resoldre consultes i dubtes dels diferents proveïdors d’aplicacions que
vulguin integrar les aplicacions amb GICAR.
o Mantenir la guia d’integració d’aplicacions actualitzada.
o Donar suport al proveïdor de CPD (si cal presencial), en la instal·lació
dels diferents elements de GICAR (per exemple agents de GICAR als
frontals web) sobre infraestructures de CPD.
Aquests serveis caldrà prestar-los totalment o parcialment de forma presencial a les
instal·lacions de CTTI.
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2.3.3.2.2 Serveis específics d’oficina tècnica de gestió cloud.
A continuació es recullen les activitats específiques, a banda de les activitats exposades
en punts anteriors, que l’adjudicatari haurà de dur a terme envers el Centre de Suport
Cloud (CS Cloud).
Els serveis de suport i gestió que proporciona el CS Cloud han de contemplar
específicament les següents tasques, addicionalment i sense perjudici a les ja
contemplades a l’apartat 2.1.4.Serveis específics d’Oficines Tècniques d’aquest plec.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Certificació dels components d’arquitectura mantinguts per donar servei sobre
les diferents plataformes Cloud disponibles i que puguin incorporar-se en un futur
(imatges, docker files, fitxers yml, definicions d’infraestructura com a codi,
configuracions d’elements cloud, etc.).
Publicar i actualitzar les imatges certificades dels components anteriors
(contenidors, definicions, etc.) basades en les necessitats comunes i evolució de
les versions
Identificar tendències i tecnologies emergents dins de l’àmbit Cloud que siguin
d’aplicació als components d’arquitectura existents i noves opcions que puguin
ser d’aplicació per millorar els components d’arquitectura cloud.
Validar i homologar nous components d’arquitectura a oferir per les plataformes
Cloud segons els criteris definits per Arquitectura Tecnològica
Elaborar la documentació tècnica necessària per a facilitar l’ús dels nous
components d’arquitectura que es defineixin així com per la seva inclusió en els
catàlegs i al portal d’Arquitectura
Elaborar documentació tècnica que faciliti als adjudicataris que es puguin a
adaptar a les modificacions dels components d’arquitectura
Certificació dels components d’arquitectura a les diferents plataformes Cloud
disponibles
Actualitzar els components d’arquitectura certificats basades en les necessitats
comunes i evolució de les versions
Donar suport la unitat d’Arquitectura en l’avaluació de solucions per confirmar
que s’està proposant un model d’ús adequat dels components d’arquitectura.
Resoldre els dubtes sobre la utilització de les peces dels components
d’arquitectura homologats
Publicar i divulgar la informació que puguin requerir els diferents usuaris dels
components d’arquitectura a través del Portal d’arquitectura, així com en les
plataformes obertes (p. ex. dockerhub) que es defineixi.
Mantenir els principis a aplicar en el disseny de solucions sobre els components
d’arquitectura. I mantenir, així mateix, els criteris de disseny d’arquitectures
específiques de cloud públic i imatges Docker
El CS Cloud podrà ser consultat per l’equip d’Integració de solucions durant la
definició de la solució per a validar la viabilitat tecnològica de l’ús de
components d’arquitectura disponibles en el catàleg cloud
Creació de l’estructura organitzativa (i els usuaris pertinents) sobre els
components d’arquitectura i la seva plataforma cloud d’execució
Creació dels entorns d’execució pels components d’arquitectura al cloud públic
Configuració de l’aplicació al SIC
Anàlisi i diagnosi d’incidències
Garantir l’actualització de la CMDB, quan sigui necessari, amb la informació dels
entorns d’execució creats per cada aplicació i component d’arquitectura
Monitoritzar la disponibilitat dels diferents components d’arquitectura sobre
diferents plataformes cloud i gestionar cas de suport amb la plataforma en cas
d’incidència.
Realitzar la notificació al Centre de Control de les incidències generals perquè
es realitzi el comunicat que correspongui
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Aquests serveis caldrà prestar-los totalment o parcialment de forma presencial a les
instal·lacions de CTTI.
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3

CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL SERVEI

3.1

Gestió del servei de les aplicacions

La gestió del servei de les aplicacions s’haurà d’adequar als processos i subprocessos
establerts pel CTTI vigents en el moment de l’execució del servei, quan aquests estiguin
basats en cicles clàssics de gestió del servei (adaptació de bones pràctiques de la
metodologia ITIL).
Aquests processos i subprocessos estableixen els mecanismes adients per mantenir un
nivell de qualitat idoni dels serveis que el CTTI ofereix als seus clients, incloent totes les
activitats de gestió dels diferents serveis oferts:


Registre, anàlisi i resolució de les incidències, peticions, canvis, problemes



Gestió del coneixement relacionat amb aquests serveis.



Desplegament satisfactori dels nous serveis a incorporar.



Establiment dels mecanismes adients de monitoratge continu dels serveis.

Actualment, els processos que es consideren dins l’àmbit de Gestió del Servei són:


Procés de Gestió de Peticions



Procés de Gestió d’Incidències



Procés de Gestió del Coneixement



Procés de Gestió de Problemes



Procés de Gestió d’Esdeveniments i monitoratge



Procés de Gestió de Canvis



Procés de Gestió de la Configuració i Inventari



Procés de Gestió de entregues i Desplegaments
o



Subprocés de Preparar el Servei

Procés de Gestió de la Capacitat i Disponibilitat

Per a cada un dels processos, a banda de les activitats pròpies del procés, l’adjudicatari
haurà de:


Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu
i telèfon) per a cada procés, i mantenir la informació actualitzada i publicada a la
KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts pel CTTI.



Aportar, com a mínim, un responsable per a cada procés, amb responsabilitat
d’interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable del servei del CTTI
en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en el procés.



Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI
determini per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

Dintre de la millora contínua, l’adjudicatari pot realitzar propostes al CTTI relacionades
amb la gestió dels processos detallats tot seguit, sempre enfocades a l’optimització i
eficiència del procés/procediments extrem a extrem.
A l’apartat 7.2 Processos, activitats i documentació associada a la gestió de servei de
les aplicacions es detalla, per a cada procés, l’objectiu, les responsabilitats de
l’adjudicatari, les activitats a implementar i la documentació associada.

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 27 de 116

Totes les activitats descrites són d’aplicació per totes les aplicacions, incloses aquelles
emmarcades a l’apartat 3.7.3.Models de millora de la productivitat.

3.2

Model de quantificació

3.2.1 Serveis sota demanda
El CTTI establirà, de mutu acord amb l’adjudicatari, un mètode estàndard de valoració
per cadascun dels serveis i quines dades són requerides per realitzar l’estimació dels
treballs, entre d’altres:




Estimació per components
Estimació per tasques i perfils
Estimació per analogia

El mètode dependrà de la naturalesa tècnica del projecte i la metodologia de
desenvolupament, entre altres consideracions.

3.2.2 Serveis recurrents
Les causes que poden incrementar o decrementar el volum de recurrent són les
següents:







Variació del nombre d’usuaris i índex de rotació dels mateixos
Canvi d’horari del servei
Canvi en la criticitat del nivell de servei
Incorporació d’un nou evolutiu
Canvi d’una plataforma tecnològica
Evolució de funcionalitats i/o incorporació de noves tecnologies (per exemple
robòtics)

Es podrà fer una revisió del recurrent per part del CTTI, mitjançant la presentació del
corresponent informe justificatiu en el comitè executiu, tenint en compte, entre altres
paràmetres, canvis de funcionalitat, increment o decrement d’usuaris i adaptacions
tècniques implementades.
La variació del recurrent com conseqüència d’un evolutiu es determinarà en funció dels
criteris següents:





Cost de l’evolutiu
Nombre d’usuaris i índex de rotació dels mateixos
Complexitat/simplificació tecnològica
Complexitat/simplificació funcional

En cas dels petits evolutius de manteniment, aquesta variació de recurrent haurà de ser
proposada per l’adjudicatari i aprovada pel CTTI en el moment d’acceptació de l’oferta
de l’evolutiu. En cas dels grans evolutius de noves funcionalitats, elaborats per un tercer,
la possible variació del recurrent haurà de ser consensuada entre l’adjudicatari i el CTTI
en el moment de la seva posada en servei.
S’estableix un màxim d’increment del recurrent anual equivalent al 18% del cost de
l’evolutiu, tenint en compte que no tot evolutiu ha d’impactar necessàriament en el
recurrent. L’increment de cost de recurrent anirà disminuint a mesura que passi el temps,
com a conseqüència de l’estabilització del servei.
Cal tenir en compte que no s’ incorporarà el cost del manteniment correctiu fins que no
finalitzi el període de garantia.
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3.3

Metodologia, estàndards i lliurables

L’organització del treball i execució del servei s’haurà d’adequar a les metodologies,
estàndards i lliurables establerts pel CTTI vigents en el moment de l’execució del servei.
L’adjudicatari haurà de determinar com s’adaptarà la metodologia, estàndards i lliurables
en el seu model de servei, determinant per exemple quan aplicarà processos àgils i quan
processos tradicionals.
L’adjudicatari pot proposar canvis a la metodologia, estàndards i lliurables amb l’objectiu
de fer millores en el servei. Les propostes que aportin valor poden ser incorporades al
context del marc de treball en qualitat i bones pràctiques del CTTI.
Es pot trobar Informació de referència al web: https://qualitat.solucions.gencat.cat

3.4

Proves amb equips dedicats

A les aplicacions de criticitat Molt Alta o Alta les activitats relacionades amb les proves
hauran de ser realitzades per un grup independent a l’equip de manteniment, amb
experiència en la realització d’aquests tipus d’activitats.
El CTTI o l’àmbit podrà interactuar directament amb aquest grup.
Aquests equips independents seran responsables del següent conjunt d’activitats, sense
caràcter limitatiu:


Definició dels plans de proves



Especificació, execució i avaluació dels resultats de les proves d’integració
entre sistemes



Especificació, execució i avaluació dels resultats de les proves de sistema, en
totes les seves vessants, tant funcionals, com no funcionals (proves de
rendiment, proves d’usabilitat,...)



Automatització de les proves (scripts de proves de rendiment, proves de
regressió funcionals, ...)



Revisió de la qualitat del codi font

Les proves unitàries i d’integració entre components del sistema seran realitzades, de
forma general, per l’equip de manteniment.

3.5

Seguretat

En matèria de seguretat de la informació, es fonamental que l’adjudicatari assoleixi entre
d’altres, els següents objectius:





La correcta implantació de la seguretat de la informació al llarg de tot el seu cicle
de vida.
El seguiment de la política marcada pel CESICAT per garantir la correcta
implantació del model de seguretat en el desenvolupament d’aplicacions,
involucrant als equips de seguretat des de l’inici dels evolutius, fent les proves
que siguin necessàries i seguir les pautes marcades en general.
La implementació de les mesures necessàries per l’acompliment de la legislació
vigent en matèria de seguretat en funció de la classificació d’informació de les
aplicacions.
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La implantació dels controls de seguretat que permetin mitigar els riscos als
quals està exposada l’aplicació i tots els actius dels quals en depèn.

A l’apartat 7.3.Requeriments i model de seguretat es descriuen els requeriments globals
de seguretat i el model de seguretat associat al desenvolupament d’aplicacions.

3.6

Gestió del codi font

El codi font de les aplicacions és un actiu de la Generalitat i com a tal s’ha de protegir
convenientment.
En la gestió del codi font i altres artefactes necessaris pel funcionament de les
aplicacions responsabilitat de l’adjudicatari, l’adjudicatari tindrà les següents
obligacions:






L’adjudicatari està obligat a depositar el codi font i la resta de artefactes de les
aplicacions al SIC, o en el seu defecte en un dels altres repositoris autoritzats
per CTTI.
L’adjudicatari està obligat a realitzar les tasques automatització de la compilació
en aquelles aplicacions on la tecnologia està suportada per SIC, així com
l’automatització dels desplegaments ens els diferents entorns. Es delimitarà
l’abast en els casos especials que així es declarin, i s’explicitaran per part de
l’adjudicatari en la corresponent excepció d’arquitectura (veure processos de
l’àrea d’Arquitectura).
Per les aplicacions que formen part del contracte i que encara no disposin
d’aquesta prestació, l’adjudicatari haurà de realitzar dins del servei recurrent
aquestes tasques d’automatització. Durant el primer trimestre del contracte,
l’adjudicatari prepararà un pla d’automatització de construcció i desplegament de
les aplicacions que consideri:
1) L’automatització de les aplicacions crítiques durant el primer any de
contracte
2) L’automatització de les aplicacions no crítiques durant els 18 mesos
des de la signatura del contracte.
El codi font ha d’estar etiquetat amb el corresponent codi de versió associat.
Per aplicacions crítiques de negoci el codi haurà d’estar signat

La gestió del codi font i els seus processos associats s’ha de contemplar com una tasca
més a realitzar en l’abast del present servei, i conseqüentment haurà de disposar de la
seva corresponent planificació i assignació de recursos. L’ús de desplegaments
manuals no justificats serà penalitzat.
No entrarà en servei cap mòdul/evolutiu d’una aplicació, que no disposi de
l’automatització del desplegament, exceptuant aquella en que s’hagi fet constar en
excepció d’arquitectura, que no es pot automatitzar, totalment o en part.

3.7

Arquitectura Corporativa

3.7.1 Requeriments d’Arquitectura Corporativa
L’adjudicatari haurà de donar compliment al marc normatiu i als processos i
procediments d’arquitectura corporativa vigent de la Generalitat. En l’apartat 7.4.Marc
normatiu i processos d’Arquitectura Corporativa es remarquen aquells aspectes
considerats de major rellevància dins l’abast del servei.
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3.7.2 Frameworks i eines d’arquitectura corporativa
L’adjudicatari haurà d’utilitzar els diferents frameworks (p.e. Canigó) i plataformes
corporatives (p.e. SIC, SGDE, GICAR, etc...) sempre que aquests apliquin per
l’arquitectura tecnològica de l’aplicació.
La definició detallada de cadascun d’ells es troba publicada al web d’Arquitectura
https://canigo.ctti.gencat.cat. L’ús de les diferents eines i frameworks es farà segons les
directrius i instruccions publicades al mencionat web.
L’adjudicatari haurà d’utilitzar les funcionalitats ofertes per cada eina o framework, com
a plataforma transversal, i no utilitzar desenvolupaments propis o d’altres tercers per a
cobrir la mateixa funció. Les diferents eines i frameworks aniran incorporant més
funcionalitats per cobrir els nous requeriments (funcionals i tecnològics) de les
aplicacions de la Generalitat de Catalunya. Si les funcionalitats actuals no complissin les
necessitats de negoci, s’haurà de demanar la corresponent petició de canvi per
incorporar la nova funcionalitat en les eines i frameworks transversals, o tramitar una
excepció d’arquitectura per a no utilitzar l’eina corporativa..

3.7.3 Models de millora de la productivitat
Acompanyant l’evolució tecnològica de les TIC, el CTTI està incorporant
progressivament tant noves metodologies de treball com ampliant el catàleg de serveis
tecnològics de CPD per incorporar tecnologies i mètodes de treball que faciliten la millora
de productivitat i eficiència en el procés de manteniment d’aplicacions.
Aquestes actuacions impliquen que, addicionalment a les capacitats generals
sol·licitades en la resta d’apartats, l’adjudicatari ha de tenir capacitats específiques en
aquests dos àmbits:


Solucions de contenidors cloud



Mètodes de treball DevOps.

3.7.3.1 Desenvolupaments basats en solucions de contenidors cloud
Per aquelles peticions de manteniment que es desenvolupi amb aquests mètodes i
solucions, l’adjudicatari haurà de definir i operar l’arquitectura de l’aplicació extrem a
extrem en entorns LAN/WAN i híbrids i en totes les seves dimensions.
Concretament, en aquests casos l’adjudicatari haurà de contemplar, entre d’altres, les
següents obligacions en els diferents aspectes del cicle de vida de l’aplicació:
Disseny de l’aplicació:






Les solucions definides hauran d’estar orientades al desplegament en cloud i per
tant modulars i cada mòdul escalable horitzontalment.
Les solucions basades en components cloud inclouran la definició i
parametrització de la infraestructura com a servei. L’adjudicatari haurà de ser
coneixedor de les tecnologies d’orquestració d’aprovisionament d’infraestructura
i elements de xarxa i aportar la configuració de tots ells conjuntament amb el codi
de desenvolupament.
L’arquitectura de la solució haurà de contemplar la naturalesa volàtil dels
contenidors, i per tant sense sessió i mantenint el principi de resiliència dels seus
components.
Les solucions hauran d’utilitzar les imatges de contenidors dels diferents
components definides i mantingudes per CTTI com a base dels seus
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desenvolupaments. Si se’n justifica la necessitat, es poden incorporar imatges
noves sempre que compleixin amb els criteris de selecció definits per CTTI.
La utilització dels elements del catàleg de container cloud porta intrínsec
l’adopció de responsabilitats per part de l’adjudicatari del present lot en els
processos de manteniment de l’aplicació. Entre elles:
o Definició d’alarmes i sondes
o Definició de necessitats de backup i recuperació

Disponibilitat, backup i recuperació de l’aplicació






Les solucions hauran d’estar adaptades a què els seus components puguin estar
distribuïts entre diferents tecnologies, clouds i amb disponibilitats variables
mantenint el nivell de servei i la seguretat.
L’adjudicatari haurà d’assumir les operacions necessàries de persistència de
dades adaptades als requeriments funcionals i de confidencialitat si les
característiques particulars dels elements del catàleg cloud utilitzat no les cobreix
de manera nativa.
L’adjudicatari realitzarà la monitorització de la infraestructura així com la
monitorització funcional, de costos i tècniques de l’aplicació i implementarà les
alarmes necessàries integrant-les a les eines CTTI.
És el primer contacte en cas d’incidència o petició, i aquest és qui ha de ser
capaç de resoldre de manera autònoma la mateixa. Si és necessari realitzar
qualsevol actuació sobre l’aplicació o els seus elements de configuració
l’adjudicatari serà el responsable de respondre la petició (aturar aplicació, aturar
contenidor, etc...)

Gestió de la capacitat de l’aplicació. L’adjudicatari és el responsable únic del
dimensionament i de preveure les necessitats de creixement de la solució en termes de:




Potència, memòria i emmagatzematge
Amples de banda
Creixement vegetatiu

Indicadors tècnics. L’arquitectura de la solució haurà de contemplar deixar la
traçabilitat necessària per a permetre l’automatització de:



La generació d’alarmes i autogestió tècnica de la plataforma.
Indicadors de control de costos en els elements basats en facturació per ús.

Seguretat de l’aplicació





L’arquitectura de la solució haurà de contemplar la seguretat a nivell de xarxa i
comunicació entre els diferents components i clouds tan públics com privats, i
per tant, on la comunicació entre capes de l’aplicació no s’executarà dins del nus
XCAT.
L’adjudicatari haurà d’aplicar les mesures de seguretat identificades per a cada
element cloud segons el nivell de seguretat de les dades gestionades per
l’aplicació.
L’adjudicatari haurà d’aplicar les mesures de seguretat de la configuració dels
diferents elements de la solució. Entre d’altres, cal tenir en compte: accessos i
privilegis de SO, topologia de la xarxa i accessos per a la gestió i administració
dels entorns.
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L’adjudicatari és responsable de l’aplicació de pegats del middleware i SO
escollit (depenent de l’element de catàleg si es basa en Contenidors, xPaaS o
VM).

Actualitzacions



L’adjudicatari haurà d’actualitzar les solucions basades en imatges mantingudes
per CTTI per tal de gestionar-ne adequadament la seguretat i l’obsolescència.
El fet de no utilitzar imatges de CTTI no eximirà del manteniment del programari
al dia i sense forats de seguretat coneguts.

Desplegament de l’aplicació




Gestionarà el procés de desplegament automatizat en tots els entorns de treball,
utilitzant obligatòriament el sistema SIC com a repositori de codi i
parametrització, construcció i desplegament automatitzat en tots els entorns.
S’inclourà en el desplegament la definició i parametrització de tots els
components que desplega (SO, middleware, runtime).

3.7.3.2 Manteniments evolutius utilitzant DevOps
Devops representa un canvi en la cultura de les Tecnologies de la Informació, centrantse en el lliurament ràpid de solucions TIC a través de l'adopció de pràctiques àgils i
gestió Lean orientades a sistemes d’informació.
La implantació de DevOps en el CTTI es recolza sobre tot en les eines d'automatització
i gestió del codi actualment existents, i que progressivament es van dotant de més
funcionalitats per disposar d’una infraestructura cada vegada més programable i
dinàmica des d'una perspectiva de cicle de vida de les solucions. Aquestes eines
d’automatització cobreixen en dues grans disciplines:




El desenvolupament i desplegament, per tal de permetre dotar de la màxima
velocitat des de que es concep una idea fins que aquesta es troba en producció,
minimitzant la intervenció manual però mantenint alhora les garanties de qualitat
requerides.
El monitoratge i diagnòstic, per tal de donar visibilitat als responsables de les
aplicacions de tots aquells indicadors que permetin avançar-se a qualsevol
problema que afecti l’aplicació i a poder-ne diagnosticar les causes.

Els serveis de manteniment evolutiu que es determini que siguin gestionats sota
conceptes de DevOps hauran de contemplar des del primer moment, com a mínim,
les següents premisses de treball, premisses que també són d’aplicació progressiva
en els manteniments gestionats de forma tradicional:
En l’etapa de construcció amb DevOps, l’adjudicatari haurà de:




Basar-se en el lliurament i construcció contínua del codi de l’aplicació.
Fer desplegaments automàtics de l’aplicació.
Incorporar, sempre que sigui possible, la construcció i desplegament de la
infraestructura (infraestructura com a codi). En el moment de publicació del plec,
l’automatització de l’aprovisionament d’infraestructura només es pot assolir
completament en els desenvolupaments de projectes basats en solucions cloud
descrites en l’apartat anterior.
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Proporcionar la integració amb les eines de gestió de servei que permetin
monitorar l’activitat de canvis i desplegaments de les aplicacions
Incloure proves automatitzades i controls de qualitat i seguretat en el procés de
construcció. Les proves automatitzades, seran del següent tipus:
o Unitàries
o Regressió
o Qualitat estàtica de codi
o Funcional
o De seguretat (estàtiques i dinàmiques)
o De rendiment
Es considerarà preparat un lliurament (release candidate) quan hagi superat amb
èxit totes les etapes. En aquest sentit, CTTI establirà els llindars de compliment
a partir dels quals es considerarà superada cadascuna de les proves.

Pel monitoratge i diagnòstic, l’adjudicatari del desenvolupament, haurà de:




Realitzar les tasques necessàries per disposar del monitoratge de l’aplicació.
Disposar de versionat de les sondes sincronitzades amb el versionat de les
aplicacions.
A banda de la implementació de sondes, caldrà que les traces que es generin
des de la pròpia aplicació i els elements que aquesta pugui utilitzar, aportin el
nivell de detall suficient per a la gestió del servei (seguiment de l’execució en els
seus components, registres de rendiment per observar desviacions en el
rendiment esperat, incidències, etc.).

El CTTI proporcionarà l’eina que permeti orquestrar totes les automatitzacions descrites
(actualment basada en Jenkins) així com la integració amb les eines de gestió de servei
que permetin monitorar l’activitat de canvis i desplegaments de les aplicacions.

3.7.4

Gestió d’identitats i control d’accés

La Generalitat de Catalunya disposa d’un model de gestió d’identitats i control d’accés
a recursos transversal. A l’apartat 7.5.Model de gestió d’identitats i control d’accés de
les aplicacions es descriuen els requeriments, el model de relació i els requeriments
específics de coneixement.

3.8

Entorns de desenvolupament

Els adjudicataris seran responsables d’adquirir, desplegar i operar adequadament els
diferents entorns de desenvolupament que siguin requerits per a la prestació del servei.
La configuració d’aquests entorns de desenvolupament hauran de complir amb els
estàndards d’arquitectura i de seguretat vigents. Qualsevol canvi o excepció haurà de
ser autoritzada expressament pel CTTI. S’admetrà una excepció extraordinària durant
la fase de transició del servei.
Els licitadors hauran de disposar de totes les infraestructures de desenvolupament,
ubicades a les seves dependències, incloses les línies de comunicacions amb els CPDs
de la Generalitat de Catalunya que siguin necessàries per a la prestació del serveis i per
a la gestió interna dels propis serveis.
L’adjudicatari haurà de lliurar un document que descrigui l’arquitectura tècnica i
configuració de l’entorn de desenvolupament, que haurà d’estar alineat amb el
programari base i la configuració, entre d’altres, dels entorns de CPD.
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CTTI es reserva el dret de, per algun entorn tecnològic específic o aplicació altament
crítica, decidir aprovisionar i gestionar directament l’entorn de desenvolupament. En
aquests casos l’aprovisionament i gestió de les línies de comunicació continuaran sent
responsabilitat de l’adjudicatari.
En el cas que existeixin entorns d’integració al CPD corporatiu, l’adjudicatari haurà
d’integrar els seus entorns de desenvolupament.

3.9

Auditories

El CTTI, el CESICAT i qualsevol organisme competent, podran revisar o auditar la
correcta execució del processos (entre d’altres d’assegurament de la qualitat i de la
seguretat) amb la periodicitat que considerin necessària, dels aspectes del present plec
que es determinin i dels resultats obtinguts en una aplicació.
L’execució de les auditories s’haurà de realitzar en coordinació amb el CTTI.
En tots aquells casos en què es decideixi la realització d'una auditoria, l’adjudicatari
haurà de garantir l'accés total, incondicional i irrevocable als documents i eines existents
que estiguin relacionats amb les prestacions dels serveis.
L’adjudicatari proporcionarà l'assistència i la informació que requereixin les auditories,
sense càrrec addicional per al CTTI. La informació es proporcionarà en la forma i temps
requerits.
La realització de l'auditoria en cap moment eximirà l’adjudicatari del compliment dels
compromisos derivats de la prestació dels serveis.
A la finalització de l'auditoria les parts revisaran les desviacions i/o observacions
detectades, elaborant un pla d’acció. El conjunt del resultat serà signat per ambdues
parts.
L’adjudicatari, d’acord amb el calendari establert al pla d’acció, es compromet a informar
de l’estat i a portar a terme les activitats establertes en el pla d’acció. El CTTI podrà
verificar que el pla d’acció s’ha implementat correctament.
La realització de les auditories no els eximeix de la seva responsabilitat de realitzar les
auditories a les que els obligui la legislació vigent. Els informes d’auditoria vinculats als
serveis objecte d’aquest contracte també seran lliurats al CTTI per al seu coneixement.

3.10 Equips i rols
Els equips que presten el servei objecte d’aquest contracte han de disposar de
coneixements funcionals i tecnològics específics relacionats amb el context funcional de
les aplicacions així com sobre les plataformes tecnològiques que utilitzen, amb les eines
de gestió del cicle de vida i amb les normatives i estàndards del CTTI.
Per la prestació dels serveis tecnològics sota demanda es consideraran els següents
perfils i es determinen les principals funcions sota la seva responsabilitat:


Cap de projecte.
o Planificar les activitats de l’evolutiu
o Realitzar l’anàlisi de les desviacions de l’evolutiu (abast, cost i temps)
o Gestionar i fer seguiment diari de l’evolutiu
o Gestionar els recursos assignats a l’evolutiu
o Gestionar i coordinar-se amb els proveïdors d’altres sistemes de la
Generalitat que tinguin dependències amb l’evolutiu
o Gestionar el canvi
o Gestionar els riscos
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Arquitecte.
o Responsable del disseny conceptual de la solució i l’arquitectura de
components tecnològics necessaris per a cobrir les necessitats de
l’evolutiu
o Definir les diferents alternatives tècniques possibles per donar cobertura
a l’evolutiu, determinant la millor solució possible de totes les disponibles,
sempre amb la visió mantenir l’aplicació el més parametritzable, flexible i
eficient possible.
o Realitza el dimensionament de la plataforma tecnològica així com la
proposta de configuració tècnica de cada un dels components de la
plataforma per a optimitzar el funcionament de l’aplicació.
o Actualitzar el document d’arquitectura quan sigui necessari
Consultor / analista
o Realitzar la presa de requeriments, identificar les necessitats del negoci
i definir les propostes de solucions funcionals
o Donar les especificacions funcionals dels serveis d’integració amb altres
sistemes amb els que tingui relació l’evolutiu
o Realitzar l’anàlisi prèvia per determinar les necessitats de nous evolutius
o Definir i participar els plans de formació, comunicació i suport
o Realitzar la gestió de versions de l’aplicació i el control i supervisió
respecte els seu desplegament sobre els CPDs de forma coordinada amb
els gestors de proves
o Donar suport a la definició del pla de qualitat
o Definir, documentar i actualitzar els plans de proves
o Monitoritzar i controlar les activitats de proves. Informar de forma
contínua del seu progrés.
o Realitzar els informes de resultat de les proves
o Coordinar les proves amb la resta d’implicats (gestor de projecte,
responsable de solucions, operacions, ...)
o
Analista-desenvolupador
o Participar en la presa de requeriments dels evolutius i la documentació
funcional de disseny i de proves
o Coordinar i participar en els evolutius segons les especificacions
funcionals i de disseny
o Participar en les proves tècniques del sistema
Desenvolupador
o Posar en practica el coneixement de les tècniques i recursos, focalitzantse principalment en els llenguatges de programació existents en el entorn
que utilitza, així com aprofitar les facilitats i ajudes que li presta el
programari per a la posada a punt de l’evolutiu
o Estudiar els problemes complexes definits pels consultors i analistes,
diagramant el flux de programació detallat de tractament.
o Redactar programes en el llenguatge de programació que li sigui indicat.
o Avaluar els lliurables i establir quines són les proves a realitzar
o Dissenyar i implementar els casos de prova
o Automatitzar els casos de prova
o Preparar els entorns de prova i jocs de dades
o Executar els casos de prova i registrar els defectes trobats

Per especificitats tècniques es podran tenir en consideració perfils equivalents.
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3.11 Eines
El CTTI determinarà i/o proporcionarà les eines que suporten els processos per
gestionar i governar els serveis TIC. S’hauran de complir els següents condicionants:


L’adjudicatari haurà d’usar les eines proposades pel CTTI en les condicions que
aquest estableixi.



L’adjudicatari es farà càrrec (en cas que hi hagin) dels costos associats a l’ús
d’aquestes eines (accés, llicenciament, integració, etc..). Per tal d’assegurar
l’operativa dels processos de governança, el CTTI podrà establir uns volums
mínims de llicències a adquirir per certes de les eines.



L’adjudicatari podrà proposar modificacions a les eines per obtenir una millor
eficiència i qualitat en el servei, sempre que s’asseguri la continuïtat dels acords
de nivell del servei. Qualsevol petició de canvi haurà d’estar documentada
prèviament perquè el CTTI pugui analitzar i autoritzar la conveniència de la seva
implantació.



L’adjudicatari podrà fer ús d’eines addicionals, prèvia autorització del CTTI. Això
no l’eximeix del compliment i de l’ús de les eines que hagi determinat el CTTI.
L’ús d’aquestes eines addicionals no pot deteriorar el servei o suposar un sobre
cost al CTTI. L’ús d’aquestes eines addicionals no pot posar en risc la continuïtat
del servei després de la finalització de la relació contractual.



El CTTI podrà evolucionar les eines escollides en qualsevol moment de la durada
del contracte.



El CTTI es reserva el dret d’incorporar noves eines. En qualsevol cas, es donarà
un preavís als proveïdors d’un mínim de 2 mesos abans de la seva implantació.



La informació continguda en les eines haurà de coincidir amb la realitat de
l’execució dels serveis i els processos i procediments establerts. El CTTI no
tindrà en consideració informació referents a processos i procediments suportats
per eines que no estigui continguda en les eines que determini el CTTI.



La correcta actualització de la informació en les eines és requisit del servei,
processos i solucions. Qualsevol defecte en la informació de les eines que sigui
responsabilitat de l’adjudicatari es considerarà un defecte del propi servei.



L’adjudicatari es compromet a utilitzar-les adequadament en un període de 2
mesos des de l’inici del servei. Per a les noves eines, el CTTI comunicarà el full
de ruta d’aquestes, i l’adjudicatari s’adaptarà planificadament en un termini de 2
mesos, a partir de la data de la comunicació formal de la implantació.



A l’apartat 7.6 Eines i productes es detallen les eines i els productes que les
suporten, així com el model de llicenciament i, en cas que tingui cost per
l’adjudicatari, el volum mínim de llicències a adquirir en base a indicadors.

3.11.1 Repositori de documentació del CTTI
El CTTI posarà a disposició de l’adjudicatari un repositori on intercanviar amb el CTTI la
documentació referent a la provisió del servei i els processos de Governança del mateix.
En aquesta eina l’adjudicatari desarà també els documents lliurables resultants de
l’execució del servei i dels projectes relacionats.
Aquest repositori serà la font única de documents lliurables, i la resta d’eines de
governança hauran de fer referència a aquest repositori. L’adjudicatari serà el
responsable de mantenir la informació actualitzada i seguint les polítiques, nomenclatura
i control de versions determinats pel CTTI.
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3.11.2 Eines de governança de demanda i projectes
El CTTI disposa d’eines per gestionar la demanda de projectes i fer el control i seguiment
dels projectes.
L’adjudicatari haurà d’utilitzar aquesta eina conjuntament amb el CTTI per dur a terme
les tasques relacionades amb els següents processos i procediments relatius a les
peticions de serveis sota demanda del contracte:


Control i gestió de la cartera de projectes



Presentació i acceptació de propostes



Formalització de la comanda



Planificació i acceptació de fites de facturació



Control i seguiment dels projectes

El grau de control i seguiment dels projectes s’estipularà en funció de la criticitat del
projecte per al negoci i del que estableixi la metodologia del CTTI.
L’adjudicatari podrà realitzar el seguiment detallat dels projectes en les seves pròpies
eines, assegurant que la informació requerida s’informa en les eines del CTTI.

3.11.3 Eines de gestió del servei
Actualment el CTTI disposa de diverses eines que donen suport als processos de
governança dels serveis.
A continuació es detallen les eines de les que disposa el CTTI per a la gestió i operació
del servei:


Portal d’autoservei: Punt d’entrada de l’usuari final i/o equips del proveïdor
per la gestió d’incidències, peticions, consultes, queixes, problemes i altres
que CTTI decideixi.



Eines de gestió de tiquets (Service Desk): Eina que suporta els processos
ITIL de gestió d’incidències, peticions, consultes, queixes, canvis, problemes,
configuració, desplegaments i versions. Tots aquest processos es
gestionaran mitjançant aquesta eina, per tant els adjudicataris hauran de fer
el seguiment en l’eina del CTTI.



Eines de monitoratge: Les eines de monitoratge del CTTI proporcionaran
una visió centralitzada de l’estat dels serveis, mesurant la disponibilitat i
rendiment dels serveis des del punt de vista de percepció d’usuari final. Cada
proveïdor utilitzarà les seves eines pròpies de gestió per a la supervisió i
monitoratge dels sistemes, equipaments i configuracions les quals es suporta
per prestar els serveis que se li han adjudicat.
Per aquells serveis o aplicacions que el CTTI consideri, l’adjudicatari haurà
de donar accés al CTTI a les seves eines de monitoratge o proporcionar
informació d’ús o estat dels serveis o aplicacions per a ser integrada en les
eines de monitoratge del CTTI.



Base de dades de configuració (CMDB): L’adjudicatari haurà de mantenir
actualitzada la informació d’inventari i estat dels serveis en la base de dades
de configuració del CTTI segons el CTTI determini. La integració entre la base
de dades del CTTI i les dels proveïdors es podrà realitzar mitjançant federació
de bases de dades si el CTTI ho considera oportú, per tant, l’adjudicatari
haurà de facilitar aquesta integració.
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Eina de gestió del compliment dels acords de nivell de servei: El CTTI
disposa d’una eina per enregistrar els indicadors de servei, agregar-ne la
informació, calcular el novell d’acompliment en base als acords de nivell de
servei establert i calcular la penalització associada si escau.
Aquesta eina és el referent per fer el seguiment del compliment dels acords
de nivell de servei establerts amb l’adjudicatari, en cas que la informació no
vingui automàticament d’altres eines del CTTI l’adjudicatari serà responsable
de proveir-la en el format que el CTTI determini.



Eina de gestió del coneixement (KMDB). L’eina de gestió de coneixement
esdevindrà la base de dades d’informació per agilitzar la resolució
d’incidències, problemes, consultes o queixes, tant pel servei d’atenció a
usuaris del CTTI com pels propis proveïdors de serveis o l’usuari final.
L’adjudicatari haurà de tenir accés a l’eina de gestió de coneixement com a
referència d’informació, i serà part de les seves responsabilitats publicar
continguts que puguin servir de referència en el futur pel propi adjudicatari,
els usuaris finals, el CTTI o altres proveïdors.

El CTTI podrà incorporar altres eines que consideri necessàries per a la Gestió del
Servei, com podrien ser eines de correlació de logs o eines de diagnosi davant
problemes d’aplicacions. Així mateix podrà requerir informació sistemàtica sobre
l’activitat del servei.

3.11.4 Eines de governança de la seguretat
Per donar resposta al model de seguretat de les aplicacions definit pel CESICAT, el
conjunt d’eines que haurà de fer servir l’adjudicatari és el següent:


Anàlisi de Codi Font:
-



Eina per l’execució d’anàlisis de codi font de l’aplicació.

Anàlisi de Codi Dinàmic (OWASP):
-

Eina per l’execució d’anàlisi dinàmic de les aplicacions Web.

Aquestes eines hauran de ser utilitzades pel proveïdor en entorns de desenvolupament
lliurant els informes resultants de la seva execució al CESICAT.

3.11.5 Eines per la gestió, assegurament i control de qualitat de les
aplicacions
Per donar resposta al model de qualitat de les aplicacions definit pel CTTI, el conjunt
d’eines que haurà de fer servir l’adjudicatari segons li apliqui és el següent:


Gestió de les proves
-





Repositori en el que es planifiquen, defineixen i executen els diferents
tipus de proves que cal realitzar per validar que la solució està preparada
per ser posada en marxa, comprovar el compliment dels criteris
d’acceptació i que no té defectes

Execució de les proves
-

Repositori per la definició i execució de les proves de rendiment sobre
sistemes d’informació

-

Eina d’execució de proves d’acceptació i/o proves exploratòries.

Eines d’automatització de proves
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-

Eina per l’automatització de proves Web

-

Eina per l’automatització de proves funcionals en totes les tecnologies

-

Eina per l’automatització de proves de rendiment

Eines de revisió/certificació de la qualitat
-

Eina de revisió del codi font per diferents tecnologies (SAP, .NET, Java,
…) i capes de l’arquitectura.

-

Eina de revisió de l’adaptabilitat de les pàgines web (responsive)

3.11.6 Eines de suport al cicle de vida del desenvolupament d’aplicacions
Per reduir el temps de cicle de vida del desenvolupament d'aplicacions i la protecció dels
actius de programari propietat de la Generalitat de Catalunya, el CTTI disposa d’eines
que proporcionen les següents funcionalitats:





Servei de custòdia de versions de codi font.
Automatització de la construcció i desplegament d’aplicacions amb tasques de:
o Repositori de llibreries comunes autoritzades
o Construcció d’artefactes per a ser desplegats
o Anàlisi de codi
o Desplegaments automàtics
o Petició automatitzada de desplegaments a PRE/PRO, amb registre a
Gestió de Canvis - Remedy
Gestió d’usuaris, accessos i rols a les aplicacions esmentades

3.11.7 Eines de suport al procés de facturació.
El CTTI disposa d’un portal que permet validar el servei efectivament rebut i que permet
als proveïdors iniciar el procés de facturació dels serveis entregats al CTTI.
L’adjudicatari podrà consultat l’estat de validació del servei entregat i, un cop validat pel
CTTI, recuperar el codi d’albarà que haurà de constar a la factura.

3.12 Reporting – Generació d’informes
Per al control i seguiment s’utilitzaran mètriques i informes periòdics que serviran de
suport als òrgans de gestió establerts i que són, en el seu conjunt, el mecanisme de
seguiment i avaluació del servei.
L’adjudicatari és el responsable de generar i lliurar els informes i mètriques de reporting
(en endavant informació) que el CTTI determini, utilitzant les eines i dades del CTTI.
Aquests han de permetre al CTTI governar, controlar i gestionar els serveis prestats per
l’adjudicatari, des d’una òptica individual (aplicació), d’àmbit, i transversal i global.
Entre d’altres, es sol·licitaran els següents informes:
Informe
Informe de gestió del servei de les aplicacions
Informe d’acords de nivell de servei
Informe de vulnerabilitats de seguretat
Informe de seguiment del pla de gestió de l’obsolescència
Informe de seguiment del pla de capacitat
Informe de seguiment del pla de qualitat i millora continua
Informe de seguiment del pla de canvi de versions
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El format exacte i el contingut detallat de la informació a elaborar per l’adjudicatari en tots
els àmbits serà definit pel CTTI. El CTTI podrà sol·licitar, durant la vigència del contracte
canvis en l’estructura i contingut de la informació per ajustar-se a les necessitats de
seguiment dels serveis.
En el cas que el CTTI sol·liciti una informació, l’adjudicatari realitzarà l’entrega d’aquest
complint, si s’escau, amb els ANS definits pel servei.
L’adjudicatari es compromet a lliurar la informació en format electrònic i tractable
posteriorment pel CTTI en els terminis establerts pel CTTI.
L’adjudicatari haurà de disposar dels mecanismes necessaris per garantir que les
mètriques i indicadors de mesura són correctes, i el CTTI podrà dur a terme les
auditories que consideri necessàries per a la seva verificació.

3.13 Calendari i horaris
L’adjudicatari haurà de cobrir el calendari i els horaris descrits a continuació. Els serveis
es prestaran segons el calendari laboral oficial publicat per la Generalitat de Catalunya,
i tindran la consideració de Dies Laborables aquells que ho siguin en qualsevol dels
centres de treball de la Generalitat que faci ús dels serveis TIC objecte d’aquesta
licitació. Tindran la consideració d’Horari Normal el comprès entre les 8:00h i les
18:00h.
Nivell de suport

Horari

Laboral
Laboral Estès
Continu
Continu estès

Dies laborables de 8 a 18 hores
Dies laborables de 8 a 22 hores
Tots els dies de 8 a 22 hores
24 hores x 7 dies

Els serveis han d’estar dimensionats per a poder absorbir les corbes de càrrega segons
l’horari de l’àmbit departamental, i l’adjudicatari es compromet a prestar els serveis
segons sigui requerit per l’ANS de cadascun dels serveis.
Fora de l’horari laboral, i per les aplicacions que ho requereixin segons el nivell de suport
els adjudicataris hauran d’organitzar un sistema de guàrdies o sistema equivalent que
permeti disposar del personal requerit localitzable i disponible per a realitzar
intervencions, ja siguin remotes o presencials en menys d’1 hora.
Algun dels serveis requerirà que determinades activitats, per tal d’evitar impacte en la
continuïtat o disponibilitat de l’aplicació, es realitzin en dies festius i/o fora de l’horari
normal. Aquestes activitats s’entenen incloses dins de l’abast del servei a prestar per
l’adjudicatari i no seran objecte de facturació addicional ni de canvi de tarifa. En aquests
casos, i independentment del nivell de suport, es requereix certa flexibilitat a l’horari per
a la realització d’activitats extraordinàries que s’hagin de realitzar fora de l’horari
establert en la prestació de qualsevol dels serveis àmbit del contracte. Aquest punt
afecta als serveis tecnològics recurrents de:


Gestió Operativa



Suport (tots els serveis de suport)



Manteniment Correctiu



Oficines Tècniques

Alguns exemples de situacions en les que és d’aplicació són, entre d’altres:


Suport a períodes d’alta activitat que requereixen del perllongament de
l’horari habitual (convocatòries, campanyes, ...)
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Suport associat a fites crítiques de processos de negoci



Suport funcional extraordinari per perllongament puntual de la jornada
laboral de l’empleat públic

Si durant l’execució del contracte el CTTI o els adjudicataris detecten la necessitat de
modificar l’horari de servei d’algun dels serveis, el CTTI i els adjudicataris consensuaran
de forma conjunta la modificació.

3.14 Localització física i recursos necessaris
Els professionals que formin part del servei estaran ubicats en la seva major part a les
instal·lacions de l’adjudicatari, i seran per compte de l’adjudicatari tots els costos
associats al seus llocs de treball i la seva operació i manteniment: espai d’oficina,
mobiliari, ordinadors personals, infraestructura tècnica i de comunicacions, consumibles
i similars.
Les instal·lacions, edificis i dependències utilitzats per a la localització del servei hauran
de complir en qualsevol moment amb tots els requisits de construcció, habitabilitat,
seguretat i ergonomia estipulats per la normativa vigent de la Generalitat i de l'Estat en
la seva expressió més exigent.
Cal tenir en compte que, per necessitats del servei, es podria sol·licitar el desplaçament
de cert personal responsable de l’adjudicatari a les dependències que el CTTI determini,
bé durant períodes concrets, per coordinació de projectes o resolució d’incidències
crítiques, o bé d’una manera més continuada, per la pròpia operativa del servei. En
aquests espais la Generalitat proporcionarà el mobiliari del lloc de treball i connexió a la
xarxa LAN i accés a Internet, i l’adjudicatari serà el responsable de la provisió de la resta
d’equipament necessari (ordinadors sobretaula/portàtils, tabletes, terminals de telefonia
mòbil, etc.) per al desenvolupament de les tasques.
Estimem que, durant la fase de prestació regular dels serveis, fins a un màxim del 20%
de l’equip pot estar ubicat en dependències de la Generalitat de Catalunya.
En qualsevol moment durant l’execució del contracte el CTTI es reserva el dret de
sol·licitar a l’adjudicatari la prestació del servei de forma presencial en les instal·lacions
de la Generalitat de Catalunya. L’adjudicatari s’haurà d’adaptar a aquests canvis
consensuats en el termini pactat.
Així mateix l’adjudicatari assumirà sense càrrec addicional els eventuals costos de
desplaçament que per necessitat del servei siguin requerits realitzar dins del territori
català.

3.15 Garantia
Durant el període de vigència del contracte l’adjudicatari mantindrà una garantia de 12
mesos sobre els resultats dels treballs lliurats, comptats a partir de la data d’acceptació
del lliurament (o fins a un màxim de 6 mesos una vegada finalitzat el contracte),
assegurant que s'adeqüen a les especificacions establertes prèviament pel CTTI, i es
compromet a esmenar qualsevol error que pogués aparèixer el mateix període sense
càrrec addicional. Els vicis ocults o errors que es detectin durant el període de garantia,
i es refereixin als serveis prestats o als seus resultats, seran corregits pel proveïdor
sense cap cost per la intervenció que calgui, en el termini màxim establert en els ANS.
En aquelles aplicacions en què sigui exigible la garantia a un tercer diferent de
l’adjudicatari (per exemple, una actuació de manteniment correctiu sobre una aplicació
que ha estat desenvolupada per un tercer), l’adjudicatari serà el responsable de la gestió
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d'aquesta garantia, essent per tant responsabilitat seva l'aplicació de la garantia per a la
resolució d'incidències i suport sense que es pugui repercutir cap cost al CTTI.
Garantia de la fase de devolució del servei de 3 mesos. El proveïdor haurà de prestar al
CTTI serveis d'assistència addicionals sense cost durant el període de garantia de la
devolució del servei, en cas de ser sol·licitats.
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4

FASES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

4.1

Fases del servei

Els licitadors hauran de presentar un pla de servei que tingui en compte les
característiques específiques que es detallen a continuació:

Figura 1: Fases del Servei


Prestació Actual: En aquesta fase opera únicament l’adjudicatari actual i
s’apliquen els ANS actuals.



Transició: És el període que va entre l’entrada en vigor del contracte i el moment
d’aplicació dels ANS fixats en el nou contracte.
La transició s’estendrà durant un màxim de 6 mesos des de la data de signatura
del contracte, si bé les ofertes podran reduir aquest termini.
La transició es considerarà finalitzada quan sigui aprovada pel CTTI.
Durant la transició es duran a terme les següents activitats:


Transferència: El nou adjudicatari es posarà en contacte amb l’actual
proveïdor per començar les tasques de transferència del servei, del
traspàs de coneixement, i l’habilitació de l’operació. En aquest moment,
l’adjudicatari actual continua realitzant la prestació del servei i assolint
els ANS actuals. Aquesta fase durarà com a màxim 2 mesos des de la
data de signatura del contracte.



Prestació en transició: El nou adjudicatari comença a prestar el servei
amb els seus propis mitjans. Durant la mateixa, el nou adjudicatari serà
l’únic responsable de la prestació del servei. El nou adjudicatari haurà
d’assolir els nous ANS (tot i que el model de penalitzacions no serà
aplicat en el transcurs d’aquesta fase), així com el compliment dels
requisits derivats de qualitat, arquitectura i seguretat detallats al capítol
3.CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL SERVEI.

Durant la fase de transició el nou adjudicatari realitzarà en paral·lel la posada en
marxa de les diferents actuacions orientades a fer més eficient el seu model de
gestió intern.
En cas de no poder completar la transferència d'un servei abans de la finalització
del contracte actual, el CTTI es reserva el dret de perllongar el període de
transferència del servei en qüestió. En aquest cas, el nou adjudicatari assumirà
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les despeses necessàries per a la continuïtat del servei per part de l’actual
proveïdor fins a la correcta transferència, sense que això suposi cap cost
addicional pel CTTI.
En cas de no poder completar la transició d'un servei en el temps previst, el CTTI
es reserva el dret de perllongar el període de transició del servei en qüestió. En
aquest cas, el nou adjudicatari assumirà les despeses necessàries per a la
continuïtat del servei per part de proveïdor actual fins a la correcta transició,
sense que això suposi cap cost addicional pel CTTI.


Nova Prestació: Un cop finalitzada la fase de Transició, el nou adjudicatari haurà
de continuar realitzant les mateixes tasques que va començar des de l’inici de la
prestació en transició. A partir d’aquest moment es podrà aplicar el model de
penalitzacions associat al compliment dels nous ANS, incloses les activitats
pendents provinents del contracte anterior.



Devolució: En aquesta fase l’adjudicatari és responsable del servei i s’apliquen
els ANS definits en aquest contracte. L’adjudicatari es posarà en contacte amb
el futur proveïdor per començar les tasques de transferència del servei, del
traspàs de coneixement, i l’habilitació de l’operació.
En cas de no poder completar la devolució d'un servei abans de la finalització
d’aquest contracte, el CTTI es reserva el dret de perllongar el període de
devolució del servei en qüestió. En aquest cas, l’adjudicatari haurà de continuar
prestant el servei fins a la correcta devolució.

4.2

Pla de Transició del servei

El Pla de Transició del Servei, haurà de tenir els següents continguts:
1) Planificació detallada d'activitats del procés de transferència del coneixement.
2) Pla de fites principals de la transició.
3) Pla d'activació del servei.
El pla indicarà la seqüència d'activitats a realitzar per prendre el control efectiu del servei,
així com la llista de control que s'utilitzarà per comprovar que tots els elements
computables poden ser gestionats correctament. Aquesta llista de control s'utilitzarà els
dies en què s'executin les fites de transferència de responsabilitat com a seqüència
d'accions necessàries per assumir el control del servei. Dins d'aquestes verificacions
s’inclouran:


la verificació de la disponibilitat i correcta configuració de l’entorn de
desenvolupament per part de l’adjudicatari.



la verificació de la configuració adequada de les eines a utilitzar (grups,
assignació de treballs, etc.),



la verificació que estan disponibles els treballs en vol actualitzats,
comprovació de l'accés de tots els usuaris que van a donar servei,



la verificació de que la documentació estigui disponible,



la verificació de la revocació dels usuaris del proveïdor sortint, etc



la disponibilitat dels entorns de desenvolupament.

A més, el pla d'activació del servei haurà d'incloure un pla de contingència per garantir
la continuïtat del servei en cas de problemes durant la transferència.


Planificació de la incorporació de recursos al servei.
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Pla de riscos de la transició, incloent la identificació de riscos principals i
les accions associades.



Pla de documentació



Pla de l’automatització del codi



Identificació de recursos de principal importància per a la correcta
prestació del servei, si n'hi ha.



Mètode de gestió de treballs en curs, entesos com aquelles activitats o
tasques que estan iniciades o previstes en el moment que el proveïdor
entrant assumeix la responsabilitat del servei (manteniments evolutius no
finalitzats, calendaris compromesos de nous mòduls, etc.).



Model de situació de les aplicacions respecte requisits de qualitat,
arquitectura i seguretat detallats al capítol 3.CONDICIONS D’EXECUCIÓ
DEL SERVEI, així com un pla d’acció per al seu compliment.

4.2.1 Fites i calendari
El Pla de fites principals de la transició ha d'incloure, almenys, per a cadascuna de les
tasques a dur a terme en el procés de transició, les dates d'inici i fi de cadascuna d'elles,
la distribució de responsabilitats, els criteris aplicables d'acceptabilitat i qualsevol altre
detall addicional que s'estimi pertinent.
En qualsevol cas, s'espera la participació activa del proveïdor adjudicatari per garantir
la correcta alineació de les planificacions dels diferents contractes, independentment de
quin sigui el proveïdor responsable.
El CTTI identificarà dependències i condicionants entre contractes que el proveïdor
haurà de respectar, per tal de minimitzar l’impacte de la transició en els àmbits i realitzar
la transició de forma coordinada.

4.2.2 Transferència del servei
La transferència de serveis entre proveïdors serà responsabilitat del proveïdor entrant,
tot i que el proveïdor sortint col·laborarà perquè, en cap cas, aquesta transferència afecti
el funcionament del servei. Per garantir aquesta col·laboració, el CTTI supervisarà els
processos de transferència.
El procés de transferència del coneixement ha d'incloure, almenys:


Formació específica i formal per l'assumpció del servei. Aquesta formació
serà proporcionada pel proveïdor sortint segons les condicions que hagi
acordat amb el proveïdor adjudicatari del servei i sota la supervisió del
CTTI.



Documentació necessària per l'assumpció del servei a ser proporcionada
pel proveïdor sortint. És responsabilitat del proveïdor adjudicatari
identificar i recopilar tota la informació necessària per a la correcta
prestació del servei (documentació dels sistemes i aplicacions,
documentació tècnica, procediments d'actuació, etc.). El proveïdor
adjudicatari haurà de lliurar una relació de tots els documents que ha
rebut en relació a cada aplicació (documents tècnics, documents
d’arquitectura, plans de proves, dissenys funcionals,...).

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 46 de 116

En aquells casos en què no hi hagi documentació prèvia necessària per
prestar el servei, el proveïdor adjudicatari haurà de planificar i executar la
seva elaboració, d'acord amb el CTTI i sense cost addicional per al CTTI.


Realització d'una prova "pilot", l'execució es decidirà per criteri del CTTI,
i que servirà com a comprovació de la capacitació del proveïdor entrant
per assumir la responsabilitat del servei. Aquesta prova pilot ha de
contemplar el cicle de vida complet d’un canvi, des de la identificació dels
requisits detallats fins a la posada en producció del mateix. El CTTI
validarà els resultats.

A l’inici de la fase de transferència, el proveïdor entrant haurà de realitzar les següents
tasques:


Coordinació amb el proveïdor sortint del procés de transferència del
coneixement i de la formació formal que hagi considerat necessària.



Presentació d'un pla de qualitat, que ha d'aprovar el CTTI.



Presentació d’un pla de contingència, per assegurar la continuïtat del
servei.



Qualsevol altre condicionant necessari per l'execució del procés de
transferència del coneixement i de la transferència de responsabilitat.

De manera addicional, el proveïdor entrant ha de comunicar al CTTI l'organització amb
què proporcionarà el servei, així com l'assignació de recursos i confirmació de rols,
tasques i responsabilitats necessàries per a la prestació del servei.
La transferència del servei tindrà associada una fase de presa de contacte i una fase de
desenvolupament de la transferència.

4.2.2.1 Presa de contacte
L'objectiu d'aquesta fase és assegurar que existeixen les condicions adequades per a
l'èxit de la transferència del servei, així com introduir les modificacions que es considerin
convenients al que s’estableixi durant la fase de planificació, si així ho aprova el CTTI.
Es tracta d'una fase de durada curta que no ha d'excedir els 5 dies hàbils i que només
es podrà prolongar en casos excepcionals (per exemple per limitacions temporals en la
implantació d'infraestructura o altres temes logístics).
En aquest cas, es solaparà amb la fase de desenvolupament de la transferència, encara
que sempre haurà de finalitzar abans de la transferència de responsabilitat. El proveïdor
entrant haurà d’agilitzar, en aquest cas, la realització de totes les tasques associades
per assegurar la consecució en temps de les fites planificades.

4.2.2.2 Desenvolupament de la transferència
L'objectiu d'aquesta fase és el traspàs dels elements bàsics i imprescindibles per a la
prestació del servei entre el proveïdor sortint i l'entrant. Durant la mateixa, el proveïdor
sortint segueix prestant servei al CTTI i el proveïdor entrant executa el pla de transició
amb totes les activitats que li permetin preparar-se per assumir la responsabilitat del
servei, que es produirà a la finalització.
Addicionalment, la prestació de serveis per a la transferència del coneixement per part
del proveïdor sortint es realitzaran de manera independent de la prestació del servei
regular.
Aquesta fase s'executarà d'acord al pla de transició realitzat pel proveïdor en la fase de
planificació, i aprovat pel CTTI.
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El proveïdor entrant té l’obligació de documentar totes les activitats del procés de
transició i lliurar aquesta documentació al CTTI quan acabi el procés de transició.

4.2.2.3 Pla de contingència
El pla de transició contindrà un pla de contingència per preveure les accions i actuacions
necessàries per tal d’assegurar la continuïtat dels serveis en cas de materialització dels
riscos identificats específicament pel procés de transició.

4.2.3 Garantia de nivell de servei durant la transició
El proveïdor entrant és responsable de les tasques i treballs que estiguin iniciats o
pendents d'inici en el moment que assumeixi la responsabilitat del servei.
Un cop acabada la transferència del servei, el proveïdor entrant és responsable d'oferir
els serveis que es detallen en aquest document, encara que fins que no estiguin
completades les transformacions en cadascun d’ells no seran d’aplicació els ANS
previstos en el mateix.
Per tant, durant tot el període de transició, per cadascun dels serveis caldrà:


Complir els acords de nivell de servei dels contractes transicionats.
Durant els primers mesos del servei, des de la fita de transferència
complerta del servei, es realitzarà una anàlisi conjunta dels resultats
obtinguts en els indicadors de nivell de servei que permeti, en cas que
ambdues parts acordin que l'objectiu establert per algun indicador no és
realment assolible, que el valor sigui l’adequat a les condicions actuals.



Mantenir la documentació dels serveis objecte de la transferència. La
documentació haurà de ser actualitzada davant de qualsevol modificació
del servei, i s’haurà de generar la nova documentació que el CTTI
consideri necessària en els terminis establerts.



Realitzar el seguiment dels processos i procediments operacionals de
suport, segons el que indica el present document tècnic.



Complir totes les tasques de seguiment del servei, incloent la presentació
dels informes acordats per a la supervisió de la seva provisió.

A mida que es vagin transicionant els serveis, entraran en vigor els termes previstos en
el aquest document, els ANS i les propostes dels proveïdors respecte els punts
anteriors. Aquesta entrada en vigor serà de forma gradual fins a la finalització completa
de la fase de transició dels serveis.

4.3

Pla de devolució del servei

El licitador inclourà un pla de devolució del servei detallat que descrigui les obligacions
i tasques que hauran de ser desenvolupades per cadascuna de les parts en relació amb
la devolució, i que inclogui els termes i condicions en què es realitzarà.
En cas de cessament o finalització del contracte, el proveïdor estarà obligat a tornar el
control dels serveis objecte del contracte, havent de realitzar en paral·lel els treballs de
devolució amb els de prestació del servei, sense cost addicional per al CTTI.
El Pla de devolució haurà de complir, com a mínim, els següents principis i continguts:


El termini d’execució serà d’entre 2 i 4 mesos abans de la finalització del
contracte ja sigui per haver exhaurit el termini o per cancel·lació
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anticipada. El CTTI es reserva el dret de poder reduir el termini d’execució
segons consideri necessari.


Inclourà la metodologia de transferència de coneixement dels aspectes
fonamentals d'operació i, com a mínim, descriurà:


Suport al nou adjudicatari, formació i documentació sobre els
procediments de negoci i del servei.



L’accés al maquinari, el programari, la informació, la documentació i
altre material utilitzat per l’adjudicatari o la Generalitat en la provisió del
servei.



La formació pràctica tutelada, en la qual el personal designat pel CTTI
realitzi els treballs propis de cada procés o funcionalitat tutelats pel
personal de l'adjudicatari.



L'adjudicatari haurà d’oferir el maquinari i els equips informàtics, adscrits
de forma exclusiva als serveis objecte del contracte, al CTTI o a terceres
parts anomenades per aquest. La valoració dels equips es realitzarà per
un tercer utilitzant el criteri de “preu de mercat” o, si no és possible,
sostraient al seu preu de compra el cost de l'amortització sense valor
residual. El CTTI, o terceres parts anomenades per aquest, podrà
realitzar la compra de tots o part dels equips.



El CTTI podrà subscriure un contracte de llicència d'ús sobre els sistemes
de l'adjudicatari que fossin necessaris per assegurar la continuïtat del
servei.



L’adjudicatari haurà d’oferir tota l’ajuda en la transferència al CTTI, o a
terceres parts anomenades per aquest, de serveis subcontractats,
garanties o contractes de manteniment existents fins al moment de la
terminació en els mateixos termes pactats amb els adjudicataris
d’aquests.



L’adjudicatari haurà d’oferir un pla per definir les responsabilitats i
gestionar la resolució de problemes entre el nou adjudicatari, el CTTI i/o
altres adjudicataris.



Durant el període de devolució del servei, l’adjudicatari ha de complir els
acords de nivell de servei. El pla de devolució no ha de causar cap
discontinuïtat en el servei.



El CTTI no assumirà una dedicació significativa de recursos propis o de
la Generalitat en les activitats de devolució.



L’adjudicatari haurà de garantir que es disposa de la documentació
actualitzada de la gestió del servei (base de dades de coneixement) a
transferir.



Abans de l’inici de la fase de devolució, l’adjudicatari ha de garantir, per
les aplicacions d’importància Alta, que la documentació base es troba
actualitzada. Es considera documentació base la que es troba indicada
com
a
grau
de
necessitat
imprescindible
a:
https://qualitat.solucions.gencat.cat/guies/transicio/lliurables_transicio_devoluci
o/)
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5

ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS)

L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'ANS, que defineix els indicadors i
els nivells de servei exigits, i estableix una base objectiva i mesurable que reflecteixi el
compromís entre l’adjudicatari i el CTTI per a prestar els serveis requerits de forma
satisfactòria, enfront de la Generalitat de Catalunya.
El CTTI pretén obtenir un nivell de servei d’alta qualitat, així com un grau de satisfacció
elevat per part dels usuaris, basat en:


L'establiment d'indicadors de servei, de manera que el CTTI pugui realitzar una
avaluació objectiva del servei i els seus lliurables, i que l'adjudicatari tingui una
base per a la correcció de les eventuals deficiències en la prestació, i per a la
millora dels seus processos i organització.



L’establiment d'un model de penalitzacions que relacioni el nivell de prestació del
servei amb la seva facturació.

Per aquests motius es defineix la següent estructura d’ANS:


ANS d’Aplicació. Són els indicadors que mesuren el nivell de servei de les
aplicacions de manera individual per a cada una d’elles.



ANS d’Àmbit. Són els indicadors que mesuren el nivell global de servei per a
cada àmbit.



ANS de Contracte. Són els indicadors que mesuren el grau de consecució dels
acords administratius i la gestió global del contracte.

El llistat d’indicadors de servei es detallen a l’apartat 7.8.Detall Acords de Nivell de
Servei.

5.1

Característiques dels Indicadors

Els indicadors tindran les següents característiques:


Codi. Identificador únic de l’indicador.



Nom. Defineix l’objecte de mesura de l’indicador.



Descripció. Descripció de l’indicador i el seu objectiu. S’inclouen les restriccions
necessàries per dur a terme el càlcul del valor de l’indicador (per exemple
restriccions horàries, tipificació dels incidents,...)



Servei. Determina el servei tecnològic sobre el que s’aplica l’ANS.
Abreviatura



Servei

GN

General, aplica a tots els serveis

GO

Gestió operativa

SU

Suport a usuaris

MC

Manteniment correctiu

MP

Manteniment preventiu, perfectiu i adaptatiu tècnic

EV

Manteniment evolutiu

Fórmula d’obtenció/eina. Fórmula a aplicar pel càlcul del valor de l’indicador de
mesura, identificant les variables que intervenen al càlcul (mètriques) ) i, si
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s’escau, la referència a l’eina que permet l’automatització i extracció de les
dades.


Periodicitat. Freqüència de mesura del valor de l’indicador.



Llindars de grau per a la definició dels trams. Valors que defineixen el grau de
compliment del nivell de servei exigit. Per a cada indicador es definiran 4 llindars
de grau. En funció de la banda en que es trobi l’indicador presentarà els valors
següents:



Penalització màxima. Determina el valor màxim al que pot arribar la penalització
en el cas d’incompliment de llindar objectiu definit.

Grau de l’indicador
El grau de l’indicador pot prendre els següents valors:


Grau 1: Deficient o Inacceptable



Grau 2: Insatisfactori



Grau 3: Satisfactori



Grau 4. Excel·lent

El grau 4 serà el nivell objectiu, mentre que el grau 3 serà el nivell d’acompliment mínim
per considerar que l’indicador és satisfactori.

5.2

Càlcul dels Indicadors

Per tot indicador s’estableixen 4 llindars per definir els trams lineals que han de permetre
l’obtenció del grau associat.

Indicador de mesura

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Pel valor mesurat per un indicador (valor indicador), s’haurà de cercar entre quins
llindars es troba i aplicar el següent procediment, tenint en compte si els valors definits
pels llindars (Valor 1 – Valor 4) son creixents o decreixents:


Per valors de llindars creixents (valor Llindar Grau 1 < valor Llindar Grau 4)
1) Si el valor és inferior al llindar 1, el grau serà 1.
2) Si el valor és igual o superior al llindar 4, el grau serà 4.
3) En la resta de casos s’aplicarà la fórmula de càlcul del Grau.



Per valors de llindars decreixents (valor Llindar Grau 1 > valor Llindar Grau 4)
1) Si el valor és superior al llindar 1, el grau serà 1.
2) Si el valor és igual o inferior al llindar 4, el grau serà 4.
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3) En la resta de casos s’aplicarà la fórmula de càlcul del Grau.
Formula de càlcul del Grau:
Grau =

(Valor indicador−Valor llindar inferior)
+ Grau corresponent al llindar inferior
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

En aplicar la formula de càlcul del Grau, cal tenir en compte les següents
consideracions:
o

Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, el valor del “Grau
corresponent al llindar inferior” correspon al del llindar coincident
superior.
Per exemple, quan el Llindar Grau 1 i el Llindar Grau 2 prenen el mateix valor, el “Grau
corresponent al llindar inferior” correspon al del Llindar Grau 2, és a dir, pren valor 2.

o

Quan el valor mesurat per un indicador (valor indicador) coincideix amb
algun dels valors definits pels llindars (Valor 1, Valor 2, Valor 3), es
prendrà com a “Valor llindar inferior” el valor corresponent al llindar
coincident. Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, es prendrà
com a “Valor llindar inferior” el valor corresponent al llindar coincident
superior.
Per exemple, suposant els següents valors de llindars: Llindar Grau 1 i el Llindar Grau 2
prenen el mateix valor, 20%, Llindar Grau 3 pren valor 75% i Llindar Grau 4 pren valor
95%; quan el valor mesurat pel l’indicador pren valor 20%, el “Valor llindar inferior” pren
valor 20%, el “Valor llindar superior” pren valor 75% i el “Grau corresponent al llindar
inferior” pren valor 2.

Exemple de càlcul:
Suposem que tenim l’indicador “Eficiència atenció trucada” que pot prendre valors
percentuals entre 0% i 100% i que el valor objectiu és 95%. Si s’han definit els següents
llindars:

-

Llindar Grau 1. El valor de l’indicador és 20%

-

Llindar Grau 2. El valor de l’indicador és 50%

-

Llindar Grau 3. El valor de l’indicador és 75%

-

Llindar Grau 4. El valor de l’indicador és 95%

Si el valor mesurat en un període per l’indicador “Eficiència atenció trucada” ha estat 82%
el grau calculat és: ((82-75)/(95-75))+3=3,35.
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Aquest model és dinàmic, ja que permet adaptar-se en el temps a nous nivells objectius
i nivells mínims, sense variar els graus possibles.
Podríem determinar per exemple que durant la fase de transició del servei el llindar del
grau 3 sigui del 85%, mentre que en la fase d’execució el segon any ja sigui del 95% i el
llindar del grau 4 passi a 98%.

5.3

Relació ANS

Tot seguit es relacionen, segons l’estructura definida (aplicació, àmbit i contracte), els
ANS a mesurar, el detall dels quals es troba a l’apartat 7.8.Detall Acords de Nivell de
Servei.

5.3.1 ANS d’Aplicació
Codi

Nom

AP-MP-01

Temps màxim d'atenció o resposta petició

MP

Mensual

AP-MC-01

Temps màxim de resolució d'incidència

MC

Mensual

AP-SU-01

Temps resposta consulta

SU

Mensual

AP-MC-02

Correctius d'emergència fora de termini

MC

Mensual

AP-MC-03

Correctius planificats fora de termini

MC

Mensual

AP-MC-04

Correctius reoberts en el període

MC

Mensual

AP-EV-01

Endarreriment de fites acordades per
evolutiu

EV

Mensual

AP-EV-02

Lliurables acceptats en primera versió

EV

Mensual

AP-EV-03

Defectes no identificats per l'equip de
proves

EV

Mensual
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Codi

Nom

Servei

Periodicitat

AP-GO-01

Indisponiblitats generats per sonda resoltes
per proveïdor aplicacions

GO

Mensual

AP-MP-02

Degradació del software per increment
de correctius

MP

Anual

AP-GN-01

No homologació de l'entorn de
desenvolupament amb entorns CPD

GN

Trimestral

AP-GN-02

Implantació de monitoratge

GN

Semestral

AP-GN-03

Modificació de monitoratge

GN

Semestral

Servei

Periodicitat

5.3.2 ANS d’Àmbit
Codi

Nom

AM-SEG-01

Aplicacions crítiques que compleixen amb
la norma de traces de la Generalitat

GN

Trimestral

AM-SEG-02

Webs publicades a Internet amb HTTPS

GN

Bimensual

AM-SEG-03

Correcció de vulnerabilitats crítiques
d'aplicacions critiques de negoci

GN

Mensual

AM-GN-01

Pla anual de canvi de versions

GN

Anual

AM-GN-02

Pla de capacitat

GN

Semestral

AM-GN-03

Pla d'obsolescència tecnològica

GN

Semestral

AM-GN-04

Pla de Millora Contínua

GN

Anual

AM-EV-01

Incompliment data pactada de presentació
d'ofertes

EV

Trimestral

AM-GN-05

Errors detectats a la CMDB del CTTI

GN

Mensual

AC-SIC-01

Aplicacions amb codi font correctament
custodiat.

GN

Mensual

AC-SIC-02

Aplicacions amb automatització del
desplegament implementada.

GN

Mensual

AC-SIC-03

Aplicacions que realitzen els desplegament
amb eines alienes al SIC

GN

Mensual

AC-IS-01

Iteracions per validar Documents
d'Arquitectura

GN

Mensual

AC-IS-02

Termini de validació tècnica per entorn
lliurat

GN

Mensual

AC-GOV-01

Aplicacions amb document d'arquitectura
actualitzat

GN

Mensual

AC-GOV-02

Aplicacions amb obsolescència gestionada

GN

Mensual

AC-GOV-03

Aplicacions amb entorn de
desenvolupament alineat al corporatiu

GN

Mensual
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Codi

Nom

AC-GOV-04

Excepcions d'arquitectura gestionades amb
pla d'actuació vigent

Servei
GN

Periodicitat
Mensual

5.3.3 ANS de Contracte
Codi

Nom

CT-GN-01

Factures invàlides realitzades per
l'adjudicatari.

GN

Anual

CT-GN-02

Proactivitat

GN

Quadrimestral

5.4

Servei

Periodicitat

Fonts d’informació per a l’obtenció dels nivells de servei

El CTTI emprarà el sistema d’informació CONTIC (Control d'acord de nivell de servei
TIC) per al càlcul, anàlisi i emmagatzemament d’indicadors de servei i de procés. Tot i
que a l’inici del servei el sistema d’informació CONTIC no sigui capaç de calcular tots
els indicadors definits, s’aniran incorporant progressivament al seu catàleg. El proveïdor
haurà de proveir els indicadors que estiguin sota la seva responsabilitat a través de les
interfícies habilitades.
Sempre que sigui possible, l’origen de les dades utilitzat per al càlcul dels indicadors
seran les eines de gestió dels tiquets i monitoratge del CTTI. Per aquells indicadors que
el CTTI no sigui capaç d’obtenir de manera autònoma, serà responsabilitat de
l’adjudicatari calcular-los i reportar-los amb la periodicitat establerta i el detall i format
que requereixi el CTTI, podent arribar a nivell d’instància de servei o de tiquet.
El CTTI utilitzarà els indicadors de servei per realitzar els càlculs de compliment dels
ANS i per generar els informes corresponents.

5.5

Modificació dels indicadors i nivells de servei

Al llarg de la prestació del servei, davant qualsevol modificació dels indicadors i nivells
de servei amb l’objectiu de donar un millor servei, el CTTI conjuntament amb el proveïdor
consensuaran i planificaran la seva modificació.
Algunes de les causes que poden comportar aquestes modificacions són, entre d’altres,
les variacions d’entorn funcional i de condicions de negoci, els canvis d’abast i volum,
les innovacions i les millores del servei.

5.6

Aplicació dels Acords de Nivell de Servei

Els Acords de Nivell de Servei definits per a cada servei seran d’obligat compliment al
llarg del contracte, exceptuant la fase de transició del servei.
Per a cada servei, l’adjudicatari ha de complir plenament els Acords de Nivell de Servei
definits una vegada finalitzada la fase de prestació en transició.
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6

MODEL DE RELACIÓ DE GOVERNANÇA DEL CONTRACTE

6.1

Objectiu

El model de governança TIC de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu gestionar
de manera eficient i eficaç els recursos TIC disponibles, per tal de garantir el millor servei
que doni resposta a necessitats estratègiques, de seguretat i operatives dels
departaments i entitats.
En concret quest model pretén assolir els següents objectius estratègics principals:

6.2



Qualitat: Garantir la qualitat en la prestació de serveis i la satisfacció dels usuaris,
segons les necessitats dels diferents departaments i entitat de la Generalitat.



Eficiència: Optimitzar l’ús dels recursos gràcies a la cerca d’eficiències, sinèrgies
i optimització



Innovació: Transformar i innovar a l’administració d’acord amb l’estratègia
tranversal de les TIC de la Generalitat i de cada un dels departaments i entitats.



Coneixement: Generar coneixement a partir de la informació gestionada amb les
TIC, per donar resposta a les necessitats i a la presa del decisions en l’àmbit del
negoci dels departaments i entitats.

Abast

El model de prestació de serveis TIC està definit com un escenari multi proveïdor amb
externalització de serveis tecnològics. El responsable de l’estratègia i el Govern TIC és
el CTTI i el model de governança estableix el model de relació entre els diferents actors
implicats (Generalitat, CTTI, i proveïdors). Així doncs, aquest model de relació estableix
les activitats, entrades i sortides dels diferents comitès que el configuren, així com els
mecanismes de seguiment per assegurar que la governança es duu a terme de la
manera més eficaç i eficient possible.

6.3

Principis i premisses

El model de governança que s’està implementant actualment al CTTI, i en el que
s’encaixa el model de governança dels serveis objecte d’aquest plec, està definit com
un escenari multi proveïdor on el CTTI es el responsable de l’estratègia i el Govern TIC.
Aquest model de governança fa èmfasi tant en l’estratègia transversal com en les
necessitats del diferents departaments i entitats, en el que s’anomena CO-Governança.

6.4

Context

6.4.1 Context de Governança
Es planteja una estructura de comitès amb objectius específics, però fortament
interrelacionats.
En el següent esquema es mostren els diferents àmbits de governança que conformen
l’estructura de governança de les TIC i en el qual s’emmarquen els comitès que
composen el model de relació dins de l’abast del present plec.
El model global de governança es planteja en dos eixos, un eix horitzontal que marca
els diferents nivells de relació, operativa i tàctica i l’eix vertical que segmenta els àmbits
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de governança tranversal i l’àmbit de governança específic de cada departament i
entitat. Aquesta segmentació de l’eix vertical aporta la CO-Governança al model.

Els àmbits que s’identifiquen en el model de governança global són els següents:


Governança TIC de la Generalitat: És l’àmbit de governança al màxim nivell que
ha de garantir el desenvolupament de l’estratègia TIC de la Generalitat d’acord
amb els objectius i necessitats marcats pel Govern. Assegura que les diferents
estratègies departamentals estan a alineades amb el Pla de Govern.



Governança TIC departamental: Són els diferents àmbits de governança propis
de cada departament i entitat de la Generalitat que han de garantir que les TIC
estiguin alineades amb l’estratègia i necessitats especifiques de cada
departament. Aquest àmbit de governança està estretament lligat als òrgans de
govern i gestió del departament o entitat. Dins d’aquest àmbit de governança TIC
departamental s’enquadren també els diferents comitès associats als diferents
serveis TIC (Sistemes d’informació, suport a l’usuari, comunicacions, projectes
estratègics, Innovació...) amb un enfocament a les necessitat departamentals.



Governança TIC transversal: És l’àmbit de governança, liderada pel CTTI, ha de
donar resposta a l’estratègia d’innovació i evolució tecnològica amb una visió
transversal d’eficiència i d’assegurament dels màxim estàndards de qualitat dels
servei TIC. Dins d’aquest àmbit de governança TIC s’enquadren també els
diferents comitès associats als diferents serveis TIC (Sistemes d’informació,
suport a l’usuari, comunicacions, projectes estratègics, Innovació...) amb un
enfocament a l’eficiència i a la gestió òptima del proveïdors.

Els àmbits de governança departamental i transversal, estan relacionats entre ells no
només per la capa de governança TIC de la Generalitat, sinó també i de manera més
freqüent i operativa pels diferents comitès de coordinació.
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6.4.2 Context de serveis
En el model de prestació de serveis TIC, el CTTI és el responsable de canalitzar tota la
demanda TIC de la Generalitat, classificar-la, optimitzar-la, prioritzar-la i executar-la
mitjançant els proveïdors adjudicataris.
La demanda TIC de la Generalitat inclou qualsevol sol·licitud TIC i comprèn les següents
tipologies:

Iniciatives: Són aquelles sol·licituds d’àmbit TIC, les quals el CTTI no pot oferir amb
peces ni elements ni serveis tecnològics establerts i contractats. Serien necessitats que
ni des del punt de vista estratègic ni tàctic s’havien considerat fins el moment, o que dins
del model no estan considerades, i per a les quals no hi ha els mecanismes establerts
per prestar-les. Conformen el catàleg de serveis en desenvolupament, i un cop
desenvolupades poden esdevenir solucions o peticions del catàleg de serveis TIC de
negoci.
Necessitats: Són aquelles sol·licituds d’àmbit TIC, que el CTTI pot oferir amb peces,
elements i serveis tecnològics, però que, per prestar-les es requereix d’una interpretació
i conceptualització de la necessitat i dels requeriments, i es requereix que es determini
quins blocs i elements tecnològics donen resposta. Conformen el catàleg de solucions,
que contindrà, per exemple, construcció d’una aplicació que doni resposta a un procés
de negoci, afegir una nova funcionalitat a una aplicació existent, dotar de telefonia a un
nou edifici Generalitat,etc.
Peticions: Són aquelles sol·licituds d’àmbit TIC que es poden oferir amb peces,
elements i serveis tecnològics, els atributs de les quals estan predefinits i el seu circuit
de prestació està automatitzat, i per tant no requereixen d’interpretació ni
conceptualització. Conformen el catàleg de prestacions, que contindrà, per exemple, un
telèfon mòbil, activació del roaming, instal·lació d’un programa ofimàtic, accés a una
aplicació, reseteig de contrasenya, etc.
Incidències: Són aquelles sol·licituds que tenen com a finalitat restarurar la interrupció,
degradació, mal funcionament o qualitat d’un servei TIC que està lliurat i inventariat. Per
exemple, no puc accedir a l’aplicació, el telèfon no funciona, el PC no arrenca, aquesta
aplicació s’ha quedat penjada quan li introdueixo aquestes dades, etc.
Per donar resposta a aquesta demanda TIC, el CTTI disposarà d’un catàleg de serveis
TIC de negoci; que es composarà de les peces, elements, i serveis tecnològics dels
catàlegs de serveis tecnològics dels diferents proveïdors.
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L’interlocutor de la demanda TIC amb els departaments i entitats és el CTTI, i és el CTTI
qui canalitzarà i gestionarà aquesta demanda cap als diferents proveïdors que presten
els serveis tecnològics.
Aquesta canalització (gestió de la demanda) es tractarà mitjançant la gestió de projectes
(per les iniciatives i necessites); i la gestió de serveis (per les peticions i incidències). El
model de provisió dels serveis tecnològics que conformaran els serveis TIC de negoci
es tractarà mitjançant la gestió de l’aprovisionament.
En cas que el proveïdor rebi directament alguna sol·licitud d’iniciativa o necessitat, per
part d’un departament o entitat haurà de ser redireccionada a l’òrgan gestor del CTTI
encarregat de la demanda. Per les peticions i incidències, el grau d’automatització
determinarà la recepció directa d’aquestes pel proveïdor, mitjançant les eines de suport
a la gestió dels serveis del CTTI.

6.5

Model de relació

A continuació es concreta el model de relació i estructura de comitès que s’implementarà
per la governança específica del serveis objecte d’aquesta licitació i que s’emmarquen
en el model de governança general.
El model de relació es basa en establir els comitès i el seu funcionament, per assegurar
el compliment dels requeriments de les condicions d’execució del serveis descrites en
aquest plec. Aquests comitès tindran també com a funció executar el mecanismes per
ajustar d’aquestes condicions d’acord amb l’evolució de les necessitats de servei.

6.5.1 Estructura de responsabilitats
Tot seguit plec s’identifiquen els rols responsables del proveïdor per a l’assegurament
del compliment d’aquestes condicions d'execució.
S’indiquen a continuació els rols que participaran en els diferents comitès amb les
funcions i responsabilitats especifiques pels serveis objecte d’aquesta licitació.


Responsable de compte: Aquesta figura és única per proveïdor. És la
figura de referència per tots els contractes entre el CTTI i el proveïdor i el
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darrer responsable de la prestació del conjunt de serveis i projectes del
proveïdor. Aquesta figura es mantindrà durant tota la vida del contracte o
contractes entre el CTTI i el proveïdor, en la gestió comercial, durant la
provisió del servei i fins la devolució del mateix. Ha de ser garant de
l’existència dels mecanismes de relació en la seva organització per portar
a terme els acords presos entre CTTI i el proveïdor. En cas que es
produeixin canvis en l’abast i/o cost dels serveis que impliquin una
modificació contractual, és el responsable de vehicular-ho.


Responsables de serveis: El proveïdor assignarà un responsable per
cadascun dels serveis prestats tenint en compte els dos eixos del model
de relació. Per tal de garantir l’assoliment de l’objectiu del model de
disposar d’un servei totalment alineat a les necessitats del diferents
departaments i entitats, el proveïdor haurà d’assignar un responsable de
servei específicament a cada departament o entitat al que presti
servei. Haurà també d’assignar un responsable del servei des de la
perspectiva tranversal del mateix. Les seves principals responsabilitats
són:



La gestió i seguiment diari del servei, així com la resolució de conflictes i
redimensionament temporal o permanent del mateix.



Manteniment del registre de l’evolució del servei per a posteriorment
poder elaborar els informes de servei i justificar el compliment dels ANS.



Seguiment i control dels recursos assignats al/s servei/s



Analitzaran qualsevol desviació i situacions de gravetat dins la qualitat,
terminis o abast del servei



A nivell transversal realitzaran el control de costos, l’estimació d’esforços
i el seu seguiment.



A nivell transversal analitzaran les modificacions en abast i cost del servei
que es puguin derivar, i interpretaran aquestes modificacions respecte
els contractes vigents. En cas que no impliquin una modificació
contractual, ha de ser el garant de formalitzar i implementar internament
a la seva organització els acords presos.



Asseguraran la bona col·laboració entre els diferents adjudicataris amb
qui s’ha de relacionar per tal de millorar el servei de negoci final.



Responsable de Control de Gestió: És la figura que consolidarà i
aportarà al CTTI les informacions tant objectives com subjectives;
valorades (informació fiable i de qualitat i analitzada en base al
coneixement del model); que permetin la presa de decisions operatives i
estratègiques al llarg de la vida del contracte.

Serà el responsable que el CTTI rebi els reporting de gestió acordats, tant amb
indicadors econòmic-financers com d’altres, així com de realitzar el seguiment
del model econòmic acordat amb l’adjudicatari.


Responsable Jurídic: Serà l’interlocutor principal amb el CTTI en
matèria jurídico-legal per tots els serveis/contractes prestats per
l’adjudicatari. Serà el responsable de la formalització de les
interpretacions realitzades respecte els contractes vigents, quan
aquestes impliquin modificacions contractuals.



Responsable de Facturació: Haurà de facilitar la informació relativa al
procés de facturació, segons el model i format definit pel CTTI, així com
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col·laborar en el procés de la conciliació. Vetllarà i assegurarà que el
proveïdor:


Facilita la informació relativa al procés de facturació, segons el model i
format definit pel CTTI:


Presenta la factura, i el detall per cada element / concepte dels
imports facturats, adequant-se als següents criteris:
(a) Detall complet de tots els elements de cost
facturats, identificant les unitats mínimes de cost.
(b) Tipificació i codificació dels elements de cost
facturats:
(c) El format de codificació i criteris de tipificació es
validaran de forma conjunta.




Col·labora en el procés de la conciliació.
Responsable d’Arquitectura i Innovació: És el responsable de
coordinar i harmonitzar l’aplicació de l’arquitectura corporativa en els
sistemes d’informació i serveis a construir o mantenir pel proveïdor.

Les seves principals responsabilitats són:


Vetllar pel compliment dels principis associats als diferents dominis, i
pel compliment dels estàndards d'arquitectura corporativa TIC.



Proposar i incorporar noves arquitectures TIC alhora que es mantenen
i/o evolucionen les existents (funció d’innovació).



Vetllar per la coherència en l’aplicació de l’arquitectura corporativa TIC.



Identificar els components reutilitzables i promocionar-ne tant la
generació com l’ús.



Proporcionar un mecanisme de control, fonamental per assegurar el
compliment efectiu dels estàndards d’arquitectura corporativa TIC.



Responsable de Projectes: És el responsable d’assegurar la visió global del
seguiment dels projectes adjudicats al proveïdor. Serà responsabilitat d’aquesta
figura transmetre i coordinar l’aplicació de la metodologia establerta pel CTTI per
la gestió de projectes en el proveïdor.



Responsable d’Operació de Suport i de Provisió del Servei: És el
responsable del compliment dels processos de gestió de peticions, incidències,
coneixement, problemes, esdeveniments i monitoratge (suport) i de gestió de
configuració i inventari, canvis, entregues i desplegaments , capacitat i
disponibilitat (provisió).
Responsable de Qualitat: Serà responsable de:
 Assegurar l’existència d’un pla de qualitat per als projectes, serveis i
aplicacions.







L’assegurament de la qualitat.



La verificació de l’execució del control de la qualitat.

Responsable de Seguretat: Serà responsable de:
 Actuar com a enllaç entre el proveïdor d’aplicacions i els diferents
agents implicats (CTTI, CESICAT) quan es tractin temes de seguretat


Garantir, liderar i impulsar el compliment del marc normatiu de
seguretat de la Generalitat de Catalunya dins la seva organització,
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assegurant la correcta implantació dels nivells de seguretat i les seves
corresponents mesures (tècniques, organitzatives, i jurídiques); així
com les directrius en matèria de seguretat establertes pel CESICAT.





Coordinar reunions de seguiment periòdiques amb CTTI i CESICAT per
informar del grau d’adequació de les aplicacions al model de seguretat
de la Generalitat de Catalunya, identificar-ne els riscos més rellevants
i proposar plans d’acció per la seva mitigació.



Que tot el personal de l’adjudicatari que prestarà serveis al CTTI i la
Generalitat, passi per un pla de conscienciació i formació en matèria de
seguretat, focalitzant-se en el marc normatiu de la Generalitat i els
procediments de seguretat que li siguin d’aplicació.



Assegurar la informació regular al CTTI i al CESICAT segons els
terminis marcats, de tot allò relacionat amb la seguretat (incidents,
mesures correctores, riscos, nous projectes, iniciatives, etc...).



Assegurar que tot el personal del proveïdor que hagi de tractar dades
o sistemes de tractament de dades de nivell sensible o superior signin
un Acord de Confidencialitat Individual. El CTTI i el CESICAT podran
auditar aquest aspecte.



Coordinació operativa amb l’equip de resposta a incidents i amb el SOC
del CESICAT davant incidents o possibles amenaces de ciberseguretat
(Lliurament d’evidències per la gestió i investigació d’incidents de
seguretat, suport per l’aplicació ràpida de mesures de protecció i
contenció davant amenaces o ciberincidents, disposar d’informació
vinculada a l’aplicació (URLs, usuari d’aplicació, logs, etc.))



Utilitzar el Portal de Seguretat de forma regular per fer el seguiment de
tota la informació vinculada a la seguretat de les aplicacions.

Responsable de Continuïtat: Serà el responsable de:
 Garantir i liderar dins la seva organització la correcta implantació dels
plans de continuïtat i disponibilitat (tant de serveis tecnològics com de
negoci) acordats amb el CTTI.


Assegurar la informació regular al CTTI segons els terminis marcats,
de tot allò relacionat amb la Continuïtat i Disponibilitat (incidents,
mesures correctores, riscos, nous projectes, iniciatives, etc...

6.5.2 Eixos de relació
Tenint en compte l’enfoc d’aquest model de governança, que fa èmfasi tant en
l’estratègia i necessitats del diferents departaments i entitats com en necessitats i
estratègia transversals, en el que s’anomena CO-Governança, s’identifiquen tres eixos
de relació:


Eix de relació d’àmbit departamental



Eix de relació transversal



Eix de relació multiproveidor

El model té en compte la relació que hi ha d’haver entre aquest eixos i el fet que la
provisió dels serveis s’emmarca en un escenari multiproveïdor.
El proveïdor participarà en els eixos de relació de manera activa.
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6.5.2.1 Eix de relació d’àmbit departamental
L’eix de relació d’àmbit departamental té com a objectiu garantir que el servei prestat
pel proveïdor s’alinea totalment amb les necessitat dels diferents departaments i entitats
als que presti servei.
La figura clau per part del CTTI en aquest eix de relació, són els Directors d’Àrea TIC
departamental, els Coordinadors TIC i els Responsables de Servei d’Àmbit, o
d’altres equivalents. Tenen també la responsabilitat del lliurament del servei cap al
departament o entitat; realitzen la interlocució directa amb el proveïdor, per tal de seguir
la qualitat del servei lliurat i per definir necessitats alineades amb els requeriments
departamentals.
Dels d’un punt de vista dels processos del CTTI són els agents d'àmbit d'actuació tàctic,
que dirigeixen, implanten i supervisen el funcionament de les estructures d'una àrea TIC
departamental; vetllant per una relació client-CTTI òptima; i assegurant que l'àmbit
disposi de les solucions TIC que donin suport als seus processos de negoci i de gestió
interna, alineant l'estratègia del negoci i l'estratègia de les TIC.
El focus principal d’aquest eix i dels comitès que s’hi emmarquen són tan l’alineament
amb les necessitats funcionals del negoci, en la mesura que els serveis que gestiona el
proveïdor donen suport als processos del departament; com l’alienament amb les
necessitats de servei, que ha de donar resposta a l’operativa diària en l’execució
d’aquests processos de negoci.

6.5.2.2 Eix de relació transversal
L’eix de relació transversal té com a objectiu garantir que els servei prestat pel proveïdor
s’alinea totalment amb l’estratègia corporativa del CTTI que s’ha concretat en les
condicions d’execució tècniques d’aquest plec. És l’eix de relació entre el CTTI i el
proveïdor per tractar els aspectes de disseny, evolució, provisió i governança
específiques del servei tenint en compte les directrius estratègiques, mecanismes de
treball i coordinació dels serveis des d’un punt de vista tecnològic.
Ha de garantir també que es disposa d'una visió global i transversal dels serveis que
presta el proveïdor.
Addicionalment serà també en el marc d’aquest eix transversal que es desenvoluparan
les diferents activitats per garantir que el proveïdor compleix el diferents requeriment del
contracte i on s’establiran el mecanismes per identificar i gestionar els riscos o ajustos
amb impacte contractual.
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6.5.2.3 Eix de relació multiproveïdor
L’eix de relació multiproveïdor té com a objectiu garantir la visió extrem a extrem dels
serveis que el CTTI presta a la Generalitat per part del proveïdor adjudicatari. És l’eix de
relació entre el CTTI, i el proveïdor adjudicatari i la resta de proveïdors del CTTI per
tractar la coordinació amb els proveïdors que participen al voltant de les aplicacions de
les que sigui responsable. Els proveïdors podran ser convocats a comitès de coordinació
transversal multiproveïdor quan el CTTI ho determini.

6.5.3 Nivells del Model de Relació
Els nivells funcionals del model de relació són el nivell tàctic i operatiu.
Tant l’adjudicatari com el CTTI es comprometen a què les decisions preses en un nivell
flueixin al nivell posterior o anterior.

6.5.3.1 Nivell Tàctic
Aquest nivell té com a objectiu fer un seguiment exhaustiu de l’execució dels serveis
amb els dos eixos de relació, eix d’àmbit departamental i eix transversal.
A més a més , el CTTI i els proveïdors tindran un intercanvi d’experiències i visions sobre
l’estat de l’art dels serveis i les tendències d’evolució tecnològica d’aquests
Pel que fa al proveïdor és el nivell màxim de seguiment del contracte i la prestació del
servei. Els assistents per part del proveïdor als comitès d’aquest nivell hauran de tenir
capacitat decisòria sobre els compromisos de serveis.
Des d’aquest nivell s’elevarà a l’òrgan de contractació les propostes d’actuació en
aquells aspectes que puguin originar la modificació del contracte.

6.5.3.2 Nivell Operatiu
Aquest nivell té com a objectiu l’operació diària del servei segons els procediments
desenvolupats i tractar les problemàtiques específiques que afectin al servei prestat, en
cada un dels eixos, principalment en l’eix d’àmbit departamental.

6.5.4 Òrgans de Gestió (Comitès)
La intersecció dels 2 primers eixos (departamental i transversal) i els 2 nivells definits,
determinen la composició dels diferents fòrums de comunicació i coordinació (comitès)
entre el CTTI i el proveïdor.
Els òrgans de gestió, comitès, estaran composats pel CTTI, l’adjudicatari i, quan es
consideri oportú, representants de la Generalitat de Catalunya.
Si així ho estimés convenient, el CTTI podrà exigir canvis en la freqüència de celebració
de les reunions, així com sol·licitar reunions extraordinàries de seguiment. De forma
extraordinària, i sota la supervisió del comitè de nivell tàctic, podrà formar-se un equip
de treball de caràcter temporal amb objectius específics acordats prèviament.
A continuació es mostra l’estructura de comitès d’acord amb els eixos i nivell de relació
descrits anteriorment.

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 64 de 116

A continuació es descriuen els diferents comitès inidentificats anteriorment amb la
següent estructura a títol enunciatiu, sens perjudici que al llarg de l’execució del servei
es puguin ajustar les característiques de cada comitès (Participants, Objectius,
Entrades, Sortides...)

6.5.4.1 Comitè executiu transversal
El Comitè executiu transversal té dos objectius principals:
-

La coordinació i visió transversal dels serveis prestat pel proveïdor en cada un
dels departament i entitats on presta servei.

-

L’assegurament del compliment de les condicions d’execució definides, així com
la gestió dels canvis de les mateixes de manera que els proveïdor presti el servei
sempre d’acord amb els requeriments definits pel CTTI

En aquest sentit, el proveïdor haurà d’incorporar als diferents comitès les persones
responsables de cada àmbit d’execució en funció del temes específic a tractar en el
comitè.

Títol
Comitè Executiu transversal
Participants
CTTI
- Responsable del Contracte
Responsable del servei
Altres assistents (si escau)
Generalitat
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Objectius / Temes
- Marcar les directrius tàctiques
- Realitzar el seguiment del conjunt d’activitats desenvolupades en el
període, orientat especialment a l’assoliment dels objectius i
eficiències plantejades pel proveïdor.
- Revisió i estat de situació dels aspectes més rellevants de seguretat
(riscos, incidents del període, projectes en curs)

Pàgina 65 de 116

- Responsable CESICAT (si
escau)
Proveïdor
- Responsable de compte
- Responsable de serveis
- Responsables dels àmbits
d’execució específics. (si
escau)

-

Informar i proposar a l’òrgan de contractació les possibles
modificacions del contracte que s’hagin de dur a terme.
provar els increments i decrements de volum de servei de recurrent.
Revisar i proposar les penalitzacions per incompliment del servei i
escalar-les a l’òrgan de contractació.
Acordar els quadres de comandament del contracte.
Traslladar les directrius tàctiques al nivell operatiu.
Planificar, prioritzar i revisar les activitat amb impacte transversal.
Fer el seguiment de les obligacions contractuals.
Fer el seguiment del model econòmic.
Desenvolupament de propostes d’innovació en línia amb l’estratègia
transversal del CTTI.

Entrades
Informes i quadres de comandament de seguiment
del servei segons definit en l’apartat de 3.12
Reporting – Generació d’informes
Actes comitès operatius.
Decisions a prendre
Periodicitat
Quadrimestral

Sortides
Acta (signada entre les parts)

Decisions preses
Propostes a l’Òrgan de Contractació

6.5.4.2 Comitè operatiu Àmbit departamental
Aquest comitè es realitzarà en aquells departaments i/o entitats en què s’hagi establert.
A l’inici del contracte s’establiran els àmbits en els quals es faran comitès i al llarg de la
vigència del contracte s’aniran modificant d’acord amb les necessitats de cada moment.
Inicialment es preveuen de 5 a 10 àmbits on s’implantarà l’eix d’àmbit departamental.
La freqüència del comitès es podrà ajustar segons les necessitat especifiques de cada
departament o entitat.

Títol
Comitè operatiu àmbit departamental
Participants
Objectius / Temes
CTTI
- Realitzar el seguiment i control global de l’operació i provisió dels
serveis d’acord als ANS d'aplicació departamental definits i amb les
- Responsable de servei d’àmbit
necessitat especifiques en l’àmbit del departament o entitat
- Responsable de servei
- Planificar, prioritzar i revisar les iniciatives en curs del departament o
transversal (si escau)
entitat
- Responsable del Contracte (si
- Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei, i verificar la
escau)
correcta gestió de peticions, canvis, problemes i incidents.
- Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei des de la
Altres assistents (si escau)
perspectiva d’àmbit.
Proveïdor
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- Responsable de serveis
assignat al departament o
entitat
- Responsables operatius del
servei en el departament o
entitat

Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al
correcte funcionament del serveis.
- Anàlisi de peticions i/o situacions de canvi en els serveis.
- Escalat de possibles millores detectades en el servei
- Tractament de les problemàtiques específiques
- Desenvolupament de propostes d’innovació en línia amb l’estratègia i
necessitat de negoci del departament o entitat
Entrades
Sortides
Informes operatius de seguiment del servei segons Acta (signada entre les parts)
definit en l’apartat de 3.12 Reporting – Generació
d’informes
Anàlisi i propostes de millora
Context: Nomes necessitats del departament o
Propostes al comitè executiu transversal
entitat
-

Decisions a prendre
Periodicitat
Mensual

Nous procediments operatius

6.5.4.3 Comitè operatius tranversals
Títol
Comitè operatiu tranversal
Participants

Objectius / Temes

CTTI

-

- Responsable del Contracte
- Responsable de servei
transversal
- Responsable de servei d’àmbit
(si escau)
Altres assistents (si escau)
Proveïdor
- Responsables de serveis
- Responsables operatius del
servei

-

Realitzar el seguiment i control global de l’operació i provisió dels
serveis d’acord als ANS
Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei, i verificar la
correcta gestió de peticions, canvis, problemes i incidents.
Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei.
Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al
correcte funcionament del serveis.
Anàlisi de peticions i/o situacions de canvi en els serveis.
Escalat de possibles millores detectades en el servei
Tractament de les problemàtiques específiques
Desenvolupament de propostes d’innovació en línia amb l’estratègia i
necessitat de negoci del departament o entitat

Entrades

Sortides

Informes operatius de seguiment del servei segons
definit en l’apartat de 3.12 Reporting – Generació
d’informes

Acta (signada entre les parts)
Propostes al comitè executiu transversal
Nous procediments operatius
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Anàlisi i propostes de millora
Decisions a prendre

Periodicitat
Mensual

6.5.4.3.1 Comitè operatiu tranversal de Seguretat
Títol
Comitè operatiu transversal de seguretat
Participants
Objectius / Temes
CTTI
- Realitzar el seguiment de l'operació i governança de la seguretat per
part del proveïdor:
- Responsable de serveis
o Grau d’adequació al model de seguretat que ha de
Altres assistents (si escau)
implementar el proveïdor per que s’adeqüi al model de
Ciberseguretat del CESICAT.
Proveïdor
o Eficiència en la gestió de vulnerabilitats de les aplicacions,
- Responsable risc tecnològic de
fent focus en les vulnerabilitats crítiques.
seguretat de CESICAT
o Excepcions de seguretat: volum, criticitat, controls
Proveïdor
compensatoris a aplicar, etcètera.
- Responsable de seguretat del
o Incidents de seguretat del període. Revisió i gestió de millores
proveïdor (RSP)
associades.
- Altre personal operatiu
o Nivells de Servei de Seguretat del proveïdor (SLAs).
o Seguiment de l’estat de seguretat dels projectes en curs:
evolutius, correctius, etc.
- Escalat de problemes
- Tractament de les problemàtiques específiques
Entrades
Sortides
Informes d’estat de la seguretat (es revisarà durant Acta
la reunió)
Anàlisi i propostes de millora
Periodicitat
Quadrimestral

6.5.4.4 Comitès de Direcció dels Projectes
Per evolutius que requereixin una direcció de projecte, el CTTI podrà requerir la
constitució d’un Comitè de Direcció dels Projecte específic per l’evolutiu.
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7

DEFINICIONS, MODELS I PROCESSOS

7.1

Classificació de les aplicacions

7.1.1 Criticitat de negoci
Tota aplicació té associada una criticitat de negoci segons la següent escala:


Molt Alta. S’inclouen les aplicacions que:
o Donen suport a processos dels quals depèn la seguretat de les persones
(atenció d’emergències, eCAP, ...)



Alta. S’inclouen les aplicacions que:
o Donen suport a processos dels quals depèn la subsistència de tercers
(RMI, subvencions de Benestar, ...)
o



Mitja. S’inclouen les aplicacions que:
o Donen suport a processos amb requeriments legals (per exemple:
notificacions judicials, GIP-SIP, ...)
o



Donen suport a processos relacionats amb el funcionament essencial del
Govern (sala de premsa, gestió tributària, DOGC, ATRI, ...)

Donen suport a altres processos considerats crítics però que no estiguin
inclosos en cap dels grups anteriors (impacte en la reputació o mediàtic)

Baixa: La resta d’aplicacions

7.1.2 Característiques de qualitat
El CTTI estableix com s’ha de mesurar i avaluar la salut de les aplicacions segons
diferents característiques de qualitat.
Es pot consultar més informació a:



Característiques
de
qualitat
d'una
solució
(https://qualitat.solucions.gencat.cat/glossari/caracteristica_qualitat/)
Característiques
de
qualitat
dels
lliurables
(https://qualitat.solucions.gencat.cat/glossari/caracteristica_qualitat_proces/)

7.1.3 Classificació de seguretat de la informació
La classificació de la informació d’una aplicació en termes de seguretat (considerant la
confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat) es fa d’acord a la
següent escala de nivells:


Molt crítica. S’inclouen les aplicacions amb:
o Informació altament confidencial, accessible per un nombre molt restringit
d’individus, amb requeriments d’integritat, autenticitat i traçabilitat molt
alts, mitjançant l’ús de productes certificats.
o Sistemes classificats com a nivell alt segons els requeriments de
l’Esquema Nacional de Seguretat.
Exemples: Aplicacions relacionades amb la gestió claus criptogràfiques,
aplicacions amb informació dels Cossos de Seguretat



Crítica. S’inclouen les aplicacions amb:
o Dades de caràcter personal de nivell alt.
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o
o
o

Informació confidencial restringida a un cercle reduït de persones, amb
requeriments de xifrat i traçabilitat dels accessos.
La seva difusió o la manca d’integritat podria comportar un perjudici greu
al Departament/Organisme: incompliment legal no subsanable, perjudici
significatiu a algun individu, repercussions polítiques,...
Sistemes classificats com a nivell mig segons els requeriments de
l’Esquema Nacional de Seguretat.

Exemples: Aplicacions amb dades de violència de gènere i maltractaments,
sistemes de gestió sindicals, dades de salut, accidents de treball i sinistres,
gestió i tramitació d’expedients judicials, gestió d’expedients als centres
penitenciaris o de menors.






Sensible. S’inclouen les aplicacions amb:
o Dades de caràcter personal de nivell mig.
o Informació restringida a àrees o unitats, amb requeriments avançats de
control d’accés i garanties d’integritat i autenticitat. La seva difusió o la
manca d’integritat podria comportar un impacte per al
Departament/Organisme: incompliment legal subsanable, perjudici
menor a algun individu, beneficis il·lícits de terceres parts, desprestigi
limitat de la reputació,...
o Sistemes classificats com a nivell baix segons els requeriments de
l’Esquema Nacional de Seguretat.
Interna. S’inclouen les aplicacions amb:
o Dades que han de romandre dins del Departament/Organisme, potser
compartida amb tercers que li presten serveis o amb qui existeixen
acords de col·laboració (proveïdors, ens locals, associacions, altres
organismes,..) exclusivament per a l’acompliment de les funcions que
aquests últims tenen encomanades.
o Informació de fiabilitat no crítica; mancances en la seva integritat pot
suposar un perjudici lleuger o nul, tot i requerint l’aplicació d’unes
garanties bàsiques de control d’accés.
Pública. S’inclouen les aplicacions amb informació pública, sense restriccions
de difusió del seu contingut.
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7.2

Processos, activitats i documentació associada a la gestió de servei
de les aplicacions

La finalitat de la gestió de serveis és controlar i vetllar que els serveis estiguin
disponibles, accessibles, mantinguts, actualitzats, informats, difosos i governats i
compleixin les expectatives previstes per la Generalitat de Catalunya.
Els processos del CTTI estan definits i aprovats per la Direcció i publicats per
l’acompliment de tots els actors implicats. Aquests processos se suportaran en una
única eina de gestió a fi d’agilitzar, documentar i controlar qualsevol esdeveniment,
incidència, problema, error conegut o dada necessària per cada servei i donar la millor
resposta possible davant qualsevol petició del servei. Aquesta eina és propietat del CTTI
i és qui determina l’ús i podrà ser utilitzada pel SAU, CTTI i qualsevol adjudicatari de
serveis que intervingui en els gestió dels processos de serveis. Addicionalment cada
adjudicatari farà proposta al CTTI de les noves dades a incorporar per tal de millorar la
gestió de les peticions, incidències, canvis i problemes de serveis sota la seva
responsabilitat.
Tota la informació, vinculada a cada element dels processos detallats tot seguit, ha de
poder ser consultada per qualsevol agent que participi en aquest procés (Usuaris, SAU,
CTTI, Centre de Control, proveïdors i altres agents).
Es detallen tot seguit:


Les responsabilitats de l’adjudicatari per a cada procés.



El detall de les activitats les activitats i les responsabilitats de l’adjudicatari en la
seva execució.



La referencia a la documentació associada a la definició del procés.

7.2.1 Gestió de Peticions
L’objectiu principal de la Gestió de Peticions és resoldre les sol·licituds de serveis
definits pel CTTI. L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió de Peticions, de
forma activa i amb el coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els
serveis que presta al CTTI.
Pel que fa al procés de Gestió de Peticions, l’adjudicatari serà responsable de:






Participar de forma proactiva amb el CTTI en la definició de les peticions dels
serveis del qual és responsable.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.
Comunicar i documentar totes les accions a realitzar per a la provisió de les
peticions a l’eina de gestió del CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió
d’incidències, com per exemple: Gestió de la configuració, gestió de canvis,
gestió d’esdeveniments, gestió d’incidències i la resta que siguin necessaris.
Garantir el control del procés de gestió de peticions extrem a extrem mitjançant
la generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber
que l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica
o necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa
ús de les plantilles que el CTTI li proporcioni.

Activitats:
Les activitats relacionades amb el procés de Gestió de Peticions són les següents:


Registre.
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Assignació.



Seguiment i Coordinació .



Resolució.



Tancament.
Registre

Les peticions d’usuari s’hauran de sol·licitar directament per part dels usuaris autoritzats
o bé mitjançant el SAU, segons determini el CTTI.
En cas de que l’adjudicatari requereixi d’alguna petició per tal de prestar el servei, aquest
haurà de sol·licitar-la segons el procediment que determini el CTTI.
L’adjudicatari podrà proposar millores de les peticions existents o de noves, a mesura
que es detectin i serà la seva responsabilitat documentar els procediments i manuals en
la KMDB.
Assignació
L’adjudicatari i el CTTI determinaran l’assignació de cadascuna de les peticions.
L’assignació es realitzarà segons determinen els procediments operatius o mitjançant
l’operativa del SAU.
Per peticions on intervenen altres proveïdors, serà responsabilitat de cada proveïdor
notificar l’aprovisionament de la seva part al proveïdor següent a participar i assignar-li
la petició, seguint els procediments establerts per la gestió de peticions.
Seguiment i Coordinació
És responsabilitat de l’adjudicatari i del SAU el seguiment i coordinació de les peticions
vetllant per a què la petició avanci fins a la resolució.
És responsabilitat de l’adjudicatari informar al SAU de qualsevol informació que aquest
requereixi per tal de poder realitzar les següents tasques:


Seguiment de cada petició, tenint en tot moment una idea clara de l’estat de
cadascuna d’elles. La freqüència del seguiment variarà en funció de la tipologia
de petició i del temps de resolució previst per part de l’adjudicatari. S’intensificarà
el seguiment en aquell casos que es prevegi no complir el termini de
l’aprovisionament, i també en els casos que es requereixi degut a un
esdeveniment de Govern i/o Ciutadania.



Impulsar i seguir la realització de les accions necessàries per part dels equips de
provisió involucrats tenint en compte que haurà de coordinar, si cal, les peticions
que afectin a més d’un proveïdor.



Fer seguiment i, si cal ,coordinar les accions necessàries de varis equips de
resolució, quan en aquesta hi participin més d’un equip.



Utilitzar els fluxos i vetllar pel seguiment dels mateixos per part dels proveïdors
implicats en la resolució de la petició, així com dels temps associats a aquests
fluxos i les seves activitats.



Informar regularment a l’usuari sobre l’estat de cada petició, mitjançant els canals
de comunicació establerts pel CTTI.
Resolució
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És responsabilitat de l’adjudicatari la resolució de les peticions en els temps establerts
en els acords de nivell de servei. En els casos específics que l’adjudicatari pugui delegar
la resolució de la petició al SAU, l’adjudicatari haurà de documentar i formar al personal
del SAU per la correcta resolució d’aquestes peticions, tot i que l’adjudicatari seguirà
sent el responsable de la resolució.
El CTTI te com a objectiu reduir el temps de les peticions de suport funcional, per aquest
motiu l’adjudicatari haurà de documentar i formar al personal del SAU per tal de que
aquest pugui resoldre aquestes en primer contacte amb l’usuari. Aquelles que no puguin
ser ateses pel SAU, hauran de ser resoltes per l’adjudicatari. Serà el CTTI el
responsable de decidir quines tasques de les propostes per l’adjudicatari es poden
derivar al SAU.
Per a les peticions de serveis que hi intervenen diferents proveïdors, serà responsabilitat
de cada un d’ells donar la informació necessària a la resta de proveïdors, quedant tot
registrat a l’eina de gestió de serveis del CTTI. Cada proveïdor serà responsable de
lliurar la seva part d’aprovisionament dins els terminis acordats i seguint els
procediments establerts.
L’adjudicatari serà el responsable de comunicar la resolució de la petició a l’usuari
mitjançant les eines de gestió del CTTI.
Tancament
Un cop resolta la petició i comunicada la resolució a l’usuari, si aquest està conforme es
podrà tancar la petició, en cas contrari l’usuari podrà reobrir-la durant un període
establert en el procediment de gestió de peticions i partir de la data de comunicació de
la resolució.
Documentació associada:
El flux de la gestió de peticions està definit en el Procés de Gestió de Peticions del CTTI
que està documentat en el procés P13S02, i en la instrucció operativa genèrica de
peticions KBA00000072 i aquelles instruccions operatives específiques que el CTTI
defineixi.

7.2.2 Gestió d’Incidències
L’objectiu principal de la Gestió d’Incidències és recuperar en el menys temps possible
el normal funcionament del servei, minimitzant l’impacte sobre les operacions de negoci,
assegurant que el servei es mantingui en el nivell de qualitat i disponibilitat associats a
la criticitat de negoci de l’aplicació.
El procés de Gestió d’Incidències suporta tots els serveis que CTTI presta a l’usuari i
per tant el seu abast és la resolució de totes les incidències que puguin afectar a aquests
serveis. S’entén per a incidència qualsevol succés que no forma part de l’operativa
normal d’un servei i que provoca, o pot provocar, la interrupció, el mal funcionament o
la degradació en la qualitat del servei.
Tots els procediments i instruccions operatives que es puguin generar de les incidències
dels serveis quedaran emmagatzemades a la KMDB, i seran actualitzades per
l’adjudicatari. La base de dades de coneixement podrà ser consultada pel SAU, CTTI i
qualsevol adjudicatari de serveis que intervingui a la resolució de les incidències del
servei. L’adjudicatari farà proposta al CTTI de les noves dades a incorporar a la KMDB
per tal de millorar la respostes de les incidències de serveis sota la seva responsabilitat.
L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió d’Incidències, de forma activa i
amb el coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els serveis que presta
al CTTI, i per totes les activitats del procés, que inclou l’activitat d’anàlisi i diagnosi
d’incidències. Aquesta activitat té com principal tasca l’anàlisi i revisió de la tipificació de
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la incidència, fent un diagnòstic inicial de la mateixa. El resultat d’aquesta anàlisi i
diagnòstic indicarà si efectivament es tracta d’una incidència de l’aplicació que requereix
un manteniment correctiu i/o una intervenció sobre les dades, si es tracta d’una
incidència que ha de resoldre un altre lot de serveis (CPD, comunicacions, lloc de treball,
...) cap al qual la derivarà, si es tracta d’una falsa incidència, d’una manca de
coneixement funcional de l’aplicació, o qualsevol altra causa. Addicionalment, inclou la
relació amb fabricants, cas que fos necessari, i especialment en el cas de solucions
basades en productes. L’adjudicatari ha de tenir contractes de suport amb els fabricants
dels productes o plataformes sobre les quals s’executen les aplicacions que mantenen,
amb les condicions adients per prestar el servei del que l’adjudicatari és responsable
(entre d’altres, horari i ANS).
En el cas de la Gestió d’Incidències, és important destacar que, segons la criticitat de
negoci de l’aplicació que l’adjudicatari manté, ell mateix té la responsabilitat d’aplicar els
procediments que el CTTI determini per a cada un dels casos. Aquests procediments
estableixen amb qui s’ha de relacionar, com per exemple el Servei d’Atenció a l’Usuari,
el Centre de Control i qualsevol altre proveïdor implicat en el procés.
Pel que fa al procés de Gestió d’Incidències, l’adjudicatari serà responsable de:












Aplicar les millors pràctiques disponibles en el mercat, amb l’objectiu de
diagnosticar la causa de les incidències i restablir de forma ràpida i eficient el
servei afectat.
Aplicar de forma rigorosa els procediments de gestió associats al procés de
gestió d’incidències, definits pel CTTI.
Fer ús de les eines de gestió que el CTTI determini.
Comunicar i documentar totes les accions realitzades per solucionar les
incidències.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió
d’incidències, focalitzant-se sobretot en la gestió de problemes, de canvis i
d’esdeveniments i monitoratge, sense oblidar la resta que siguin necessaris (per
exemple, Gestió de la configuració, gestió de la capacitat i de la disponibilitat i
els que el CTTI determini).
Impulsar i fer seguiment de les actuacions, col·laborant amb la resta
d’adjudicataris implicats en una incidència, per garantir el restabliment del servei
en el menor temps possible.
Garantir el control del procés de gestió d’incidències extrem a extrem mitjançant
la generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important tenir
en compte que l’adjudicatari té l’obligació de realitzar informes específics per a:
o Les incidències d’alt impacte en tots els serveis que presta al CTTI,
diferenciant els terminis de lliurament segons la criticitat de negoci Molt
Alta, Alta o Mitja de les aplicacions que manté.
o Donar resposta a determinades necessitats de negoci sempre que el
CTTI així ho requereixi.
Assistir de forma obligatòria a tots els comitès de crisi que el CTTI requereixi per
realitzar el tractament de les incidències d’alt impacte en el negoci de les
aplicacions que manté l’adjudicatari.
Generar informes de disponibilitat de les aplicacions en base a les incidències
detectades i el propi monitoratge.

Activitats:
Les activitats relacionades amb el procés de gestió d’incidències són:


Registre.
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Investigació i Diagnosi



Assignació.



Seguiment i Coordinació



Resolució i Recuperació



Tancament

Registre
Les principals vies d’entrada al procés de Gestió d’Incidències seran els usuaris del
serveis de CTTI, els esdeveniments de monitoratge o bé el propi adjudicatari del servei.
El SAU serà el responsable del registre d’incidències, tot i que determinats perfils
d’usuaris i proveïdors de serveis també el podran realitzar directament a l’eina de gestió
del CTTI.
Per tant, és responsabilitat de l’adjudicatari el registre de les incidències detectades per
ell mateix i/o les derivades de la gestió d’altres processos (per exemple, revisió post
implementació d’un canvi executat). Davant del registre d’una incidència d’alt impacte
en el negoci, també és de la seva responsabilitat avisar al SAU i/o Centre de Control,
segons el CTTI determini (canals i format).
Investigació i Diagnosi
La investigació i diagnosi de la incidència es realitzarà pel SAU i/o Centre de Control
amb la informació proporcionada per l’usuari/monitoratge i aplicant els procediments
existents. Es farà la seva classificació per tipologia, criticitat i es proposa una assignació.
L’adjudicatari serà responsable de lliurar la documentació per tal de que el SAU pugui
diagnosticar de forma correcta la incidència i poder resoldre-la. En cas de que el SAU
no la pugui resoldre, l’assignarà a l’adjudicatari del servei pel seu anàlisi i diagnosi.
També serà responsabilitat de l’adjudicatari el lliurament de la documentació necessària
per tal que el Centre de Control i/o SAU puguin fer l’assignació al proveïdor corresponent
i puguin informar a negoci de l’afectació en el servei.
En el cas que l’adjudicatari hagi realitzat el registre de la incidència, serà responsable
de l’aplicació d’aquesta fase de la incidència.
Assignació
Un cop diagnosticada la incidència, el SAU la classificarà per a la seva posterior
assignació i resolució per cada un dels equips corresponents, inclòs ell mateix.
S’ha de tenir en compte, que si el SAU i/o el Centre de Control (també altres
adjudicataris) no disposen de la documentació necessària per realitzar la investigació i
diagnosi d’una incidència relacionada amb el funcionament d’una aplicació, sempre
haurà de passar primer per l’adjudicatari de l’aplicació.
L’adjudicatari és responsable de proposar al CTTI els criteris per a la identificació i
categorització de les incidències amb l’objectiu de que el CTTI pugui definir i validar les
instruccions i procediments operatius associats al procés. El SAU, el Centre de Control
i altres proveïdors procediran a l’assignació de la incidència segons els criteris
d’assignació definits. En cas d’una assignació incorrecta, l’adjudicatari del servei serà el
responsable de donar suport en la reassignació d’aquesta.
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Les incidències es podran classificar segons els criteris d’impacte i urgència, que
definiran el nivell de prioritat de la incidència.
Seguiment i coordinació
El SAU i/o el Centre de Control portaran a terme el seguiment i la coordinació de les
incidències vetllant per la resolució de la incidència.
El SAU i/o el Centre de Control s’encarregaran de realitzar el seguiment de les
incidències, tenint en tot moment una idea clara de l’estat de cadascuna d’elles. La
freqüència del seguiment varia en funció de l’impacte de la incidència i el compliment
del temps previst de resolució de cada servei.
És responsabilitat de l’adjudicatari seguir els procediments definits pel CTTI per al
seguiment i coordinació de les incidències d’alt impacte en el servei, tant per a les
aplicacions de criticitat de negoci Molt Alta, Alta i Mitja (relació amb el Centre de Control)
com per a les aplicacions de criticitat de negoci Baixa (relació amb el SAU).
El SAU o el Centre de Control seran el responsable d’activar i coordinar els comitès de
crisi que calguin segons demandi el CTTI, i l’adjudicatari haurà de participar
obligatòriament i col·laborar activament en els mateixos per tal de resoldre la incidència,
aportant la documentació necessària, els perfils tècnics adients per a cada arquitectura,
gestionant els casos amb el fabricant si s’escau, i qualsevol acció que el CTTI requereixi.
L’adjudicatari dels serveis haurà de donar tota la informació sobre l’evolució de la
incidència actualitzant-ne l’estat i previsió a l’eina de gestió del CTTI, així com realitzar
les comunicacions requerides envers els interlocutors definits pel CTTI. Al mateix temps,
el SAU i/o el Centre de Control hauran de mantenir informat a l’usuari/negoci i al CTTI
de l’estat de la incidència, evolució de la mateixa i previsió de resolució, segons la
informació proporcionada per part de l’adjudicatari.
Resolució i recuperació
És responsabilitat de l’adjudicatari la resolució de les incidències en els temps establerts
en els acords de nivell de servei. En els casos específics que l’adjudicatari pugui delegar
la resolució de la incidència al SAU, l’adjudicatari haurà de documentar i formar al
personal del SAU per la correcta resolució d’aquestes incidències, amb l’objectiu
d’augmentar el nivell de resolució en primer contacte amb l’usuari i millorar el diagnòstic
i assignació. L’adjudicatari seguirà sent el responsable de la resolució.
La resolució d’incidències pot implicar diferents proveïdors per tal de resoldre-la en la
seva totalitat. En aquests casos els proveïdors implicats hauran de mantenir una
comunicació fluïda entre ells, reportant el màxim detall de la seva part de resolució,
alhora que es mantindrà la coordinació tècnica directa entre proveïdors si es considera
necessari per a la resolució de la incidència.
És responsabilitat de l’adjudicatari documentar a l’eina de gestió del CTTI totes les
tasques realitzades per dur a terme la resolució de la incidència, amb l’objectiu de
determinar les accions més habituals que permetin disminuir el temps de resposta i / o
resolució d’incidències futures. La informació sobre la resolució de la incidència pot ser
consultada per part de l’usuari i per tant ha d’estar elaborada amb un llenguatge el més
entenedor possible i no tècnic.
L’adjudicatari de forma proactiva o bé a petició del CTTI és el responsable d’elaborar els
informes de resolució d’incidències, en cas de que es requereixi. Aquest informe s’haurà
de lliurar al CTTI en els canals, terminis i format establerts pel CTTI.

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 76 de 116

A més, l’adjudicatari també és responsable de realitzar totes les accions necessàries a
nivell de gestió i vinculades a la resolució d’una incidència amb els següents procesos:


Gestió de Canvis/Desplegaments: En el cas d’haver de fer un canvi per resoldre
una incidència, és l’encarregat de la seva gestió.



Gestió de Problemes: Derivar les incidències resoltes mitjançant una solució
temporal a la gestió de problemes per a la seva solució definitiva.



Gestió d’esdeveniments: Proposar nous o modificacions dels monitoratges
existents per afavorir la diagnosi de les incidències.



Altres que el CTTI consideri necessaris.

A partir d’aquest moment es procedirà al tancament.
Tancament
Un cop resolta la incidència i comunicada la resolució a l’usuari, si aquest està conforme
es podrà tancar la incidència, en cas contrari l’usuari podrà reobrir-la durant un període
establert en el procediment de gestió d’incidències i partir de la data de comunicació de
la resolució.
Documentació associada:
El flux de la gestió d’incidències està definit en el procés de gestió d’incidències del CTTI
que està documentat en el procés P13S01, i en la instrucció operativa genèrica
d’incidències KBA00000071 i aquelles instruccions operatives específiques que el CTTI
defineixi.

7.2.3 Gestió del Coneixement
L'objectiu principal de la Gestió del Coneixement és definir els protocols i tipologia de
documents que ha d’emmagatzemar la KMDB i comprovar que la informació lliurada és
adequada quan passa a producció una evolució sobre una solució existent. També serà
responsable d’implantar i controlar els mecanismes d'alimentació i explotació de la
KMDB.
Pel que fa al procés de Gestió del Coneixement, l’adjudicatari serà responsable de:







Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels
serveis del qual és responsable a la KMDB del CTTI.
Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per a donar
suport als processos de la gestió de serveis del CTTI.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió del
coneixement, com per exemple: Gestió de la configuració, gestió de canvis,
gestió d’esdeveniments, gestió de la capacitat i de la disponibilitat, gestió
d’incidències, gestió de peticions, gestió de problemes i la resta que siguin
necessaris.
Garantir el control del procés d’extrem a extrem mitjançant la generació
d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o
necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús
de les plantilles que el CTTI li proporcioni.
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Documentació associada:
El flux de la gestió del coneixement està definit en el Procés de Gestió del Coneixement
del CTTI que està documentat en el procés P13S03, i en la instrucció operativa de gestió
del coneixement KBA00000064 i aquelles instruccions operatives específiques que el
CTTI defineixi.

7.2.4 Gestió de Problemes
Els objectius principals de la Gestió de Problemes són reduir l'impacte de les incidències
detectades sobre el negoci, prevenir la recurrència de les mateixes i identificar els
possibles punts de fallada. L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió de
Problemes, de forma activa i amb el coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per
a tots els serveis que presta al CTTI, per tal de:




Analitzar les incidències detectades per establir la seva causa arrel i trobar una
solució definitiva, per posteriorment, iniciar les accions de correcció necessàries
per eliminar l’afectació de servei.
Analitzar les tendències, identificar els punts possibles de fallada i analitzar-los
per proposar les accions de correcció necessàries i prevenir l’afectació en el
negoci.

Pel que fa al procés de Gestió de Problemes, l’adjudicatari serà responsable de:







Aplicar les millors pràctiques disponibles en el mercat, amb l’objectiu de trobar la
causa arrel de les incidències (d’alt impacte en el negoci i/o repetitives)
detectades i per prevenir-les en base a l’anàlisi de tendències.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.
Comunicar i documentar totes les accions a realitzar per solucionar i/o prevenir
una incidència.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió de
problemes (per exemple, Gestió de la configuració, gestió de canvis, gestió
d’esdeveniments, gestió de la capacitat i de la disponibilitat, gestió d’incidències
i la resta que siguin necessaris).
Garantir el control del procés de gestió de problemes extrem a extrem mitjançant
la generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber
que l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica
o necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa
ús de les plantilles que el CTTI li proporcioni.

És responsabilitat de l’adjudicatari que la informació sobre la solució implementada, així
com la relativa a les possibles solucions temporals que s’hagin pogut implementar, quedi
recollida a l’eina que el CTTI determini.
L’adjudicatari també és responsable de generar els informes que la Gestió de problemes
del CTTI li assigni.
Activitats:
Les activitats relacionades amb la Gestió de Problemes són:


Identificació i Registre del problema



Anàlisi i Diagnòstic del problema



Identificació i Registre d’Errors



Anàlisi i Solució d’Errors
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Tancament del problema

Identificació i Registre de problemes:
L’adjudicatari és el responsable màxim d’identificar i registrar a l’eina que defineixi el
CTTI tots els problemes detectats sobre els serveis que presta, tant els provinents
d’incidències repetitives o d’alt impacte en el negoci (reactius) com de l’anàlisi de
tendències o identificació de punts possibles de fallada (proactius).
L’adjudicatari ha de realitzar el registre del problema aportant el màxim d’informació
recollida, afegint les incidències relacionades , l’impacte en el servei (real o previst) i la
resta de proveïdors implicats per al seu tractament.
Aquesta identificació de problemes també pot ser realitzada, en segon terme, per part
de la pròpia Gestió de Problemes del CTTI (Centre de Control), del SAU, de la resta de
proveïdors i del negoci. En aquests casos, el registre (o sol·licitud del mateix) és iniciat
per cada un d’ells, aportant la informació necessària per a la seva gestió.
Anàlisi i Diagnòstic de problemes:
Gestió de Problemes de CTTI rep el registre del problema i analitza la informació
aportada pel sol·licitant, valorant la viabilitat o no d’iniciar la seva gestió. En cas que el
problema sigui acceptat, Gestió de Problemes convocarà, sempre que sigui necessària,
una reunió inicial amb tots els implicats. Posteriorment, iniciarà la seva gestió seguint
els procediments establerts pel CTTI.
En aquesta fase és responsabilitat de l’adjudicatari:
 Assignar els recursos humans i tècnics necessaris per a la participació en la
gestió del problema.


Aplicar les millors tècniques per diagnosticar la causa arrel de les incidències
associades als problemes que té assignats i/o determinar les accions a realitzar
per prevenir la seva aparició fruit de la identificació de punts de fallada.
Identificació i Registre d’Errors:

Fruit de l’anàlisi del problema, l’adjudicatari registrarà l’error com a error conegut en la
base de dades del CTTI, un cop estigui identificat.
Aquesta tasca sempre es realitza amb la col·laboració i/o supervisió de la Gestió de
Problemes del CTTI i seguint els procediments establerts pel mateix.
Anàlisi i Solució d’Errors:
En el moment que es disposi d’una proposta de solució per un error conegut (sigui
temporal o definitiva), l’adjudicatari ha de generar la petició de canvi corresponent i/o
comunicar el procediment a aplicar a la gestió d’incidències.
És de vital importància que, davant d’incidències d’alt impacte en el negoci, la gestió de
problemes de l’adjudicatari sigui capaç de proporcionar solucions temporals al procés
de Gestió d’incidències que permetin minimitzar l’impacte del problema fins que es pugui
implementar la solució definitiva.
Tancament de problemes:
El tancament del problema es realitza, només, en un dels següents supòsits:


Solució definitiva implementada: La causa arrel del problema ha estat
resolta a causa de la implementació d’una solució definitiva. Les
incidències no s’han tornat a reproduir des de la seva implementació.
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Solució temporal implementada: La causa arrel del problema ha estat
identificada però implementar la solució definitiva no és viable econòmica
o tècnicament. Només és possible aplicar una solució temporal. Les
incidències es resolen de forma temporal però poden tornar a reproduirse



No s’ha pogut reproduir: No es detecten més incidències relacionades
amb el tema i el problema no es pot reproduir en un entorn de test.



No acceptat: El problema no és acceptat per la Gestió de Problemes.

És responsabilitat de la gestió de problemes del CTTI, realitzar el tancament formal del
problema i comunicar la solució a tots els implicats.

7.2.5 Gestió d’Esdeveniments i Monitoratge
L’objectiu principal de la Gestió d’Esdeveniments és actuar com una de les fonts
d’entrada dels processos de Gestió d’Incidències i Gestió de Problemes, i se suportarà
fonamentalment en la utilització de les diferents eines de monitoratge que han de
permetre automatitzar bona part de les activitats que conformen el procés.


El CTTI serà el responsable de definir les polítiques de monitoratge i de
l’execució del monitoratge, i l’adjudicatari vetllarà i col·laborarà activament amb
totes les tasques que puguin ser necessàries per dur a terme aquesta activitat.

1. L’adjudicatari serà el responsable de facilitar tota la informació, scripts i/o altres
elements necessaris, en el format que demani el CTTI, per tal de que es pugui
aplicar i/o integrar aquest monitoratge a les eines del CTTI. En aquest sentit,
l’adjudicatari haurà de disposar de les eines necessàries per realitzar aquestes
accions.
De forma més concreta, pel que fa al procés de Gestió d’Esdeveniments i Monitoratge,
l’adjudicatari serà responsable de:







Realitzar el monitoratge funcional extrem a extrem de l’aplicació, que ha de ser
coherent durant tot el seu cicle de vida, en cada un dels diferents entorns (no
productius i productius). Fer arribar aquest monitoratge funcional extrem a
extrem de forma automatitzada a les eines del CTTI. Aquesta activitat aplicarà a
aquells serveis que el CTTI consideri oportuns.
Col·laborar activament en la implantació del monitoratge d’experiència real
d’usuaris o altres tendències del mercat.
Ocasionalment, i de forma consensuada amb el CTTI, es podrà traslladar la
realització d’aquest monitoratge al CTTI, quedant l’adjudicatari com a
responsable d’elaborar la documentació necessària per realitzar aquest
monitoratge.
En el cas de canvis substancials o noves funcionalitats de les aplicacions caldrà
que les mateixes facilitin el seu monitoratge. Això implica que s’haurà de tenir en
compte una sèrie de criteris, com per exemple:
o Seguretat: Possibilitat de crear usuaris amb perfils específics per tal de
que no puguin accedir a dades sensibles i que no puguin ser intrusius.
o Funcionals: Que aquest usuari pugui accedir a les principals
funcionalitats tal i com faria un usuari, per tal de testejar/validar el
funcionament de les mateixes.
o Estadístics: Evitar falsos indicadors, per exemple d’accés a l’aplicació
com a usuari real, donat que és un usuari sintètic.
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A més, s’ha de tenir en compte que l’adjudicatari haurà d’implementar el
monitoratge que CTTI requereixi fruit de la necessitat de la resta de processos
de gestió (incidències, problemes,...etc)







Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels
serveis del qual és responsable a la KMDB del CTTI.
Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per a donar
suport als processos de la gestió de serveis del CTTI.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió
d’esdeveniments i monitoratge, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de
canvis, gestió de la capacitat i de la disponibilitat, gestió de peticions, gestió de
problemes i la resta que siguin necessaris.
Garantir el control del procés de extrem a extrem mitjançant la generació
d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o
necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús
de les plantilles que el CTTI li proporcioni.

L’adjudicatari haurà de disposar de l’accés a les consoles de monitoratge, que es
determinin d’acord amb el CTTI, i tenir-les disponibles i vigilades, com a mínim durant
l’horari de servei establert de les aplicacions per tal de vetllar pel bon funcionament de
les seves aplicacions així com per ser proactius en les diferents gestions operatives com
la gestió d’incidències, problemes, esdeveniments i monitoratge, etc...
Tots els procediments i instruccions operatives que es puguin generar dels
esdeveniments dels serveis quedaran a la base de dades de coneixement del CTTI, i
seran actualitzades per l’adjudicatari corresponent. La base de dades de coneixement
podrà ser consultada pel SAU, Centre de Control, CTTI i qualsevol adjudicatari de
serveis que intervingui en el servei. Addicionalment cada adjudicatari farà proposta al
CTTI de les noves dades a incorporar a la Base de Dades de Coneixement per tal de
millorar la respostes dels esdeveniments dels serveis sota la seva responsabilitat.
Activitats:
Les activitats principals de la gestió d’Esdeveniments són:


Notificació i filtratge d’esdeveniments



Classificació d’esdeveniments



Correlació d’esdeveniments

Notificació i filtratge d’esdeveniments:
El filtratge es realitza a partir de la definició de regles en l’eina de monitorització. La
definició de les regles s’homogeneïtzarà conjuntament amb cada adjudicatari.
La definició de les regles a les eines de l’adjudicatari anirà a càrrec seu.
L’adjudicatari també donarà suport a la definició de les regles a les eines de CTTI.
El filtratge que es pugui fer arran dels esdeveniments, vindrà marcat per la operativa de
l’adjudicatari per tal de prestar el servei i marcat per la directriu de CTTI segons afectació
a negoci. El filtratge consisteix en decidir si l’esdeveniment mereix una consideració en
profunditat i assignar-lo al procés de Gestió d’incidències o problemes, o si per contra,
un cop llegit pot ser ignorat.
Classificació d’esdeveniments:
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Es durà a terme una classificació dels esdeveniments per part de l’adjudicatari i per part
de CTTI.
Normalment es podran classificar els esdeveniments per:
 Informatius
 Avís
 Alarma
 Excepció
Informatiu normalment s'assigna a aquells esdeveniments que no requereixen, en
principi, cap resposta i que per tant no representen una excepció.
Avís o alarma normalment s'assigna a aquells esdeveniments que indiquen que el servei
s'aproxima a un llindar. El seu objectiu és notificar a les persones, eines o processos
apropiats perquè revisen la situació i prenguin les mesures necessàries per evitar que
es produeixi una excepció. Una alarma indicarà un major nivell d’urgència que un avís.
Excepció normalment s'assigna als esdeveniments quan indiquen que el servei està
operant de manera irregular, els nivells de servei s'han incomplert, etc. Les excepcions
poden representar una fallada total, un cessament a una funcionalitat o una disminució
del rendiment. No obstant això, no han de ser errors.
Els esdeveniments que siguin ignorats es registraran en un l’arxiu (.log) tot i que no es
prendrà cap acció al respecte.
La classificació dels esdeveniments a les eines de monitoratge es durà a terme entre
CTTI i l’adjudicatari, sent l’adjudicatari qui ha de donar suport a la classificació dels
esdeveniments d’infraestructura i/o serveis tecnològics.
Correlació d’esdeveniments:
La correlació consisteix en dimensionar la importància de l'esdeveniment i establir
connexions amb altres esdeveniments relacionats per estalviar temps. La importància i
significat de l'esdeveniment en si mateix pot dependre, per exemple, dels següents
factors:


Nombre d'esdeveniments similars registrats amb anterioritat.



Nombre d'elements de configuració (CIs) que generen esdeveniments
similars.



Si hi ha alguna acció associada a l'esdeveniment.



Si l'esdeveniment representa una excepció.



Si es requereixen dades addicionals per investigar l'esdeveniment amb
posterioritat o fins i tot dades procedents d'altres sistemes d'informació.



Classificació assignada a l'esdeveniment.



Nivell de prioritat assignat a l'esdeveniment.

L’adjudicatari durà a terme la correlació d’esdeveniments a les eines de monitoratge
pròpies i podrà donarà suport a les eines de CTTI.
La correlació d’esdeveniments farà que es puguin prendre les accions necessàries.

7.2.6 Gestió de Canvis
L'objectiu principal de la Gestió de Canvis és assegurar l'ús de mètodes i procediments
estandarditzats amb una gestió eficient i oportuna de tots els canvis, i garantint en tot
moment la qualitat i disponibilitat del servei.
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Un canvi és tota acció necessària a executar, sigui pel manteniment, actualització,
millora o implantació d’un servei, que pot afectar a elements de configuració que
composen el servei, i a la qual es dóna suport.
Els canvis poden ser iniciats o bé de manera proactiva aportant alguna millora pel servei
o bé de manera reactiva per resoldre errors del servei.
L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió de Canvis, de forma activa i amb
el coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els serveis que presta al
CTTI.
Pel que fa al procés de Gestió de Canvis, l’adjudicatari serà responsable de:


















Aplicar de forma rigorosa els procediments de gestió associats al procés de
gestió de canvis, definits pel CTTI.
Fer ús de les eines de gestió/execució de canvis que el CTTI determini.
Determinar i comunicar l’impacte en el negoci de l’execució de cada un dels
canvis, revisant les interaccions amb altres aplicacions/sistemes d’informació.
Per a aquesta raó, l’adjudicatari és responsable de:
o Conèixer extrem a extrem l’arquitectura de les aplicacions
o Coordinar-se amb la resta de proveïdors implicats en el servei (CPD o
altres) per tal de poder determinar, de forma correcta, l’impacte del canvi
i assegurar la seva correcta execució.
o Comunicar la realització dels canvis als agents implicats.
Assegurar, quan sigui possible, l’execució dels canvis en l’entorn de Producció
un cop s’hagin validat, de forma exhaustiva, els entorns de no productius i hagin
estat correctes
Assegurar que els diferents entorns disponibles no productius estan alineats amb
els de producció i són els adequats per garantir les proves prèvies abans d’entrar
a producció.
Realitzar/dissenyar/automatitzar les proves de validació posteriors a l’execució
dels canvis.
Planificar amb el negoci l’execució dels diferents canvis, d’acord amb les seves
necessitats i les finestres d’execució existents.
Vetllar per mantenir la relació de la gestió de canvis amb la resta de processos
implicats en el manteniment de les aplicacions (per exemple, Gestió de la
configuració, gestió de problemes, gestió d’esdeveniments, gestió de la
capacitat, gestió de la disponibilitat, gestió de la continuïtat, gestió d’incidències
i la resta que siguin necessaris).
Proposar la creació de models de canvis estàndard per augmentar el grau
d’automatització de les tasques, sempre prèvia valoració i aprovació per part del
CTTI
Garantir el control del procés de gestió de canvis extrem a extrem mitjançant la
generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber
que l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica
o necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa
ús de les plantilles que el CTTI li proporcioni.
Documentar els períodes crítics de negoci en l’ús de les aplicacions de criticitat
de negoci Molt Alta, Alta i Mitja. Mantenir la informació actualitzada i publicada a
la KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts.

Activitats:
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Les principals activitats relacionades amb el procés de la Gestió de Canvis són:


Registre i classificació de canvis



Aprovació i Planificació



Coordinació i implementació



Revisió post implementació



Comunicació dels canvis



Tancament

Registre i classificació de canvis
L’adjudicatari del servei afectat és el responsable de registrar el canvi amb tots els
camps i dades necessaris per a la seva gestió, seguint els procediments i les eines que
el CTTI determini. L’adjudicatari es responsable de conèixer l’arquitectura de la
infraestructura que dona suport al servei per informar dels equipaments i els mòduls
afectats en cada cas.
El registre del canvi ha de ser realitzat amb un termini d’antelació determinat a la data
de proposta de realització del canvi, sempre tenint en compte l’escenari en el que
s’executin els canvis (contenidors o no), les necessitats del negoci (períodes crítics en
l’ús d’una aplicació) i si el canvi està o no vinculat a una incidència d’alt impacte en el
servei.
Un cop el canvi estigui registrat, s’ha de tenir en compte que:


En els entorns no productius, no hi ha participació de la gestió de canvis del
Centre de Control, sempre i quan no hi hagi una necessitat del negoci. Per tant,
l’execució d’aquests canvis depenen directament de l’adjudicatari extrem a
extrem (contenidors) o de la coordinació amb altres proveïdors. L’adjudicatari
n’és el responsable de la mateixa.



En els entorns productius, la gestió de canvis del Centre de Control revisa els
canvis registrats per l’adjudicatari i en fa la gestió de les errades detectades.
Aprovació i Planificació

L’adjudicatari és el responsable de planificar els canvis d’acord amb el negoci i sol·licitar
a la gestió de canvis del Centre de Control la realització d’un CAB (Comitè de Canvis)
sempre que el consideri necessari.
Davant de la convocatòria d’un CAB, sigui per la iniciativa de l’adjudicatari o per la d’un
altre agent, la gestió de canvis del Centre de Control, s’encarrega de la coordinació del
mateix i de la presentació de la documentació necessària per tal de revisar les diferents
propostes de canvis, la seva planificació i l’impacte en el negoci. Prèviament a la
realització de qualsevol CAB, l’adjudicatari ha de fer arribar a la gestió de canvis la
documentació que el CTTI indiqui per poder realitzar la gestió de forma eficient..
L’assistència de l’adjudicatari a qualsevol CAB o CAB d’urgència és obligatòria.
Tant si és mitjançant un CAB o pel flux establert per CTTI a les diferents eines de gestió,
els canvis realitzats als entorns productius han de ser aprovats pel negoci. No així, a la
resta d’entorns on no és obligatori. Tot i així, s’ha de tenir en compte que si negoci està
d’acord en adoptar altres polítiques d’aprovació (per exemple, definir determinats canvis
com a estàndards sense aprovació a producció i/o amb aprovació als entorns no
productius), l’adjudicatari s’ha d’adaptar.

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 84 de 116

El calendari de canvis serà públic i accessible per tots els agents implicats.
Coordinació i implementació
L’adjudicatari és el responsable de garantir la implementació i l’execució del canvi, tant
en entorns de contenidors com en entorns tradicionals.
Si necessita de la col·laboració d’altres adjudicataris per dur a terme determinades
actuacions, l’adjudicatari és l’únic responsable de la coordinació del canvi extrem a
extrem, gestionant les tasques necessàries per a la que la resta d’agents implicats les
realitzin de forma ordenada i planificada.
Tots els adjudicataris han de mantenir una col·laboració estreta entre ells per tal que els
canvis duts a terme en els serveis que proveeixen a CTTI impactin el mínim en la
disponibilitat del servei.
En cas de conflictes o manca de col·laboració o predisposició de suport tècnic per algun
dels adjudicataris, la gestió de canvis del Centre de Control del CTTI farà la seva gestió
És important tenir en compte que els canvis que l’adjudicatari realitzi sobre les
aplicacions de criticitat de negoci Molt Alta, Alta o Mitja han de ser comunicats, via
telefònica, a la gestió de canvis del Centre de Control: inici, finalització, marxa enrere i/o
qualsevol endarreriment en la seva durada prevista. També es comunicarà el resultat
de l’aplicació del canvi.
L’adjudicatari actualitza l’eina de gestió de canvis del CTTI amb les accions dutes a
terme.
Un cop realitzades totes les proves de validació del canvi, l’adjudicatari procedeix a la
seva resolució seguint els procediments del CTTI.
Revisió Post Implementació
Després de l’execució d’un canvi, l’adjudicatari és el responsable de mantenir en
observació el servei implicat i detectar les incidències que es produeixin. A més, ha de
registrar-les, correlar-les si en són vàries i planificar les accions necessàries per a la
seva resolució. A més, si aquesta aplicació és de criticitat de negoci Molt Alta, Alta i
Mitja, ha d’informar al Centre de Control de l’existència de la mateixa per tal que pugui
fer les accions pertinents.
Aquesta fase de revisió té la duració que el CTTI determini.
Comunicació dels canvis
L’adjudicatari és l’encarregat d’aportar la informació tècnica i de negoci que el CTTI
determini, per poder preparar els comunicats i les notificacions dels canvis.
La gestió de canvis del Centre de Control és la responsable de preparar i enviar les
comunicacions als usuaris, prèvia validació del CTTI.
Depenent del tipus de canvi es sol·licitarà un comunicat més o menys extens i amb més
o menys dies d’antelació, a criteri de CTTI.
Tancament
El tancament del canvi consta de les següents fases:


Validació funcional i comunicació: Un cop finalitzat el canvi, l’adjudicatari
realitza les primeres proves de validació i posteriorment sol·licita als
contactes funcionals disponibles que validin el bon funcionament del
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servei a nivell de negoci i disponibilitat. L’adjudicatari té la responsabilitat
de comunicar el resultat al Centre de Control (aplicacions de criticitat de
negoci Molt Alta, Alta i Mitja)


Resolució: L’adjudicatari és l’encarregat de finalitzar la sol·licitud del
canvi a l’eina de gestió del CTTI i classificar-lo segons el resultat de la
intervenció. A més, manté en observació el servei durant la fase de
revisió posterior a la implementació del canvi per detectar si apareixen
incidències.



Acceptació de tancament: El Centre de Control / Responsable de servei
de CTTI / negoci accepta la resolució de la petició de canvi, un cop
finalitzada la fase de revisió posterior a la implementació sense
incidències detectades.

7.2.7 Gestió de la Configuració i Inventari
L’objectiu principal de la Gestió de Configuració i l’Inventari és proporcionar informació
precisa i fiable de tots els elements que configuren els serveis TIC del CTTI per donar
suport a la resta de gestions que ho requereixin. Per aquest motiu l’adjudicatari serà
responsable de registrar la informació requerida i definida pel CTTI de cada Element de
Configuració (CI) a la Base de Dades de la Gestió de la Configuració (CMDB) del CTTI,
així com assegurar que aquesta es manté actualitzada segons els processos definits pel
CTTI.
A banda, cada adjudicatari pot mantenir la seva pròpia CMDB amb informació tècnica
necessària i detallada dels serveis que proporciona al CTTI. El CTTI podrà sol·licitar la
connexió i/o consulta entre la CMDB de l’adjudicatari i la CMDB del CTTI.
Pel que fa al procés de la Configuració i Inventari, l’adjudicatari serà responsable de:


Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels
serveis del qual és responsable a la KMDB del CTTI.



Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per a donar
suport als processos de la gestió de la CMDB del CTTI.



Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.



Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió de la
configuració, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de canvis, gestió de
la capacitat i de la disponibilitat, gestió de peticions, gestió de problemes i la
resta que siguin necessaris.



Garantir el control del procés de extrem a extrem mitjançant la generació
d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o
necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús
de les plantilles que el CTTI li proporcioni.



Realitzar auditories periòdiques de la informació de la CMDB del CTTI, seguint
els procediments i terminis que CTTI estableixi.

L’adjudicatari serà el responsable de realitzar les modificacions necessàries als CI’s de
la CMDB per tal de regularitzar les incoherències detectades mitjançant les auditories.
L’adjudicatari ha de facilitar i donar accés a la realització d’auditories de les seves
CMDB’s on hi ha registrats els CI’s que componen els serveis de CTTI, sota els mateixos
paràmetres descrits anteriorment.
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Activitats:
Les principals activitats relacionades amb el procés de la Gestió de la Configuració i
Inventari són:


Registre i classificació



Monitoratge i control



Realització d’auditories

Registre i classificació
Cada adjudicatari serà el responsable de realitzar el registre i la classificació de la
informació requerida de cada Element de Configuració (CI) a la Base de Dades de
Configuració (CMDB) del CTTI segons els models de servei definits pel CTTI. Per tant,
haurà d’informar degudament, segons les indicacions del CTTI, la CMDB del CTTI
sempre que s’afegeixi, modifiqui o elimini un CI o algun paràmetre d’aquest.
El registre i la classificació de la informació, es podrà realitzar directament sobre l’eina
de gestió del CTTI, o mitjançant la sol·licitud d’una carrega massiva (sempre i quan el
nombre de CI’s a carregar/modificar superi el llindar establert per CTTI). També es podrà
documentar mitjançant eines d’autodescobriment, o amb automatismes entre la CMDB
del proveïdor i la del CTTI, sempre que es requereixi, i segons els criteris definits pel
CTTI. En qualsevol del casos s’hauran d’executar segons els processos definits pel
CTTI.
Igualment cada adjudicatari haurà de tenir una CMDB pròpia amb les dades tècniques
que siguin necessàries a nivell de sistemes d’informació, de telecomunicacions,
d’aplicacions o lloc de treball segons el servei que proveeixi.
Monitoratge i control
La qualitat de les dades és bàsica per poder gestionar i definir accions de millores; per
aquest motiu, cada adjudicatari és responsable d’aquesta qualitat de dades fent que els
procediments establerts pel CTTI es compleixin sense excepció no acceptada.
El CTTI definirà mecanismes tècnics i funcionals per evitar el registre de CI’s incomplerts
o incorrectes. El CTTI durà a terme un monitoratge continu de la CMDB per garantir que
tots els components autoritzats estiguin correctament registrats i es conegui el seu estat
actual amb l’objectiu d’assegurar que només els elements de configuració autoritzats i
identificats són acceptats i registrats; o en cas contrari, realitzar les accions necessàries
per a la seva autorització o retirada. Serà responsabilitat de l’adjudicatari realitzar els
canvis que sorgeixin dels errors en CI’s.
Realització d'auditories
El CTTI realitzarà auditories periòdiques (tant qualitatives com de format) per tal de
garantir que la informació registrada a la CMDB coincideix amb la configuració real dels
serveis, organització, àmbits, etc. Es podran realitzar les auditories a través d’eines
d’escaneig automàtic o in situ. Alguns exemples de control que CTTI podrà fer són:


Validar que totes les dades que hi ha a la CMDB s’han documentat segons els
models i les instruccions operatives definides pel CTTI (tant els atributs com les
relacions entre els diferents CI’s)



Validar que l’adjudicatari de serveis ha registrat tots els CI nous, els canvis i les
versions fetes, a partir de les peticions de canvis (RFCs).



Assegurar que l’adjudicatari ha actualitzat els registres CI quant a: canvi d'estat,
atributs, noves versions de documentació, enllaços amb incidències, problemes,
canvis i versions.
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Comprovar que l’adjudicatari ha actualitzat els registres quan els CI són donats de
baixa com a conseqüència d’una RFC.



Verificar els requisits establerts abans de la posada en producció de nous serveis,
nou maquinari o noves aplicacions.



Comprovar físicament que la configuració de CI sigui la planificada.



Comprovar que els canvis de configuració han estat autoritzats pel procés de Gestió
de Canvis.

7.2.8 Gestió d’Entregues i Desplegaments
L’objectiu principal de la Gestió d’Entregues i Desplegaments és ajudar a la construcció,
l’execució de proves i l’entrega de serveis, de manera que es compleixin les
especificacions marcades en el disseny del servei, així com els requeriments dels
usuaris.
Per poder complir l’objectiu principal també s’hi inclouen:






Planificar i controlar la implantació de noves versions de maquinari i de
programari dels serveis ja existents.
Comunicar i gestionar les expectatives del client durant la planificació i posada
en producció de noves versions.
Assegurar que totes les còpies mestres del programari en producció i tota la seva
documentació associada, estiguin al repositori d’informació definit pel CTTI a tal
efecte, i que la CMDB del CTTI estigui actualitzada.
Serà imprescindible la utilització de les eines definides pel CTTI d’automatització
de desplegament i el servei de custodia de versions del codi font.

Pel que fa al procés d’Entregues i Desplegaments, l’adjudicatari serà responsable de:


Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels
serveis del qual és responsable a la KMDB del CTTI.



Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per a donar
suport als processos de la gestió de la CMDB del CTTI.



Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.



Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió
d’entregues i desplegaments, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de
canvis, gestió de la capacitat i de la disponibilitat, gestió de peticions, gestió de
problemes i la resta que siguin necessaris.



Garantir el control del procés de extrem a extrem mitjançant la generació
d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o
necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús
de les plantilles que el CTTI li proporcioni.

7.2.8.1 Subprocés Preparar el Servei
El Subprocés Preparar el Servei agrupa les activitats necessàries per assegurar que els
equips que gestionen l’operació i explotació dels serveis disposen de tota la informació
necessària per poder realitzar-la amb la qualitat esperada.
Activitats incloses:
Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 88 de 116

Una vegada que s’inicia el Subprocés, es convoca una reunió amb tots els implicats en
la gestió del servei que el CTTI determini. En aquesta reunió es revisen els processos
de gestio del servei i es determinen els documents i els terminis de lliurament per a cada
implicat i els terminis de lliurament.
L’adjudicatari ha d’assistir obligatòriament a aquesta reunió i lliurar la documentació en
els terminis que es determini en cada cas.
És imprescindible que totes les tasques estiguin finalitzades per poder activar el servei
als usuaris finals.
A continuació es detalla un exemple dels documents demanats a l’adjudicatari:
Procés

Plantilla

Descripció

02. Plantilla Components Components dels Grups de Resolució del
Grups de Resolució
adjudicatari responsables de la gestió del servei.

Gestió
d'incidències i
Peticions

03.
Plantilla
d'Escalats
(KBA00000692)

Matriu Matriu d’Escalats amb els responsables de atendre
el escalat de incidències i peticions del servei per
part del adjudicatari

Informació detallada per que el SAU per que pugui
04. Plantilla SAU Suport
resoldre directament les incidències i consultes dels
1.5 (KBA00000052)
usuaris que s’acordin en cada cas
09. Plantilla
SAU

Formació Formació al SAU sobre les principals funcionalitats
del servei, gestors implicats, etc.

Informar la CMDB de Remedy amb el detall de les
08.
Plantilla aplicacions i els mòduls que composen el servei.
Gestio
de
Modelat_CMDB.pptx
L’adjudicatari ha de informar de les relacions amb
configuració
(KBA00000181)
les infraestructures que donen suport a les
aplicacions.
10. Plantilla Monitoratge
Gestio
del
Detallar els passos a seguir per la sonda funcional
(obligatòria en un servei
Monitoratge
que simularà l’activitat de l’usuari.
crític)
Gestio
de
11. Plantilla servei Crític
Serveis Crítics
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Aquest documents s’aniran adaptant i completant amb l’evolució dels requeriments de
gestió del CTTI (com per exemple, la integració amb el servei del SIC)
Activitats:
Les principals activitats relacionades amb el procés d’Entregues i Desplegament són:


Planificació i Disseny de la Solució



Desenvolupament de la Solució



Testeig



Desplegament



Avaluació de la posada en producció
Planificació i Disseny de la Solució

Són tasques prèvies de presa de requeriments de negoci. Generen les necessitats de
canvi, ja siguin evolutives o correctives.
L’adjudicatari serà el Responsable d’aquesta activitat quan provingui de necessitats
correctives.
Desenvolupament de la solució
Una vegada definits els requeriments, l’adjudicatari haurà de presentar un pla de canvi
de la versió.
Aquest pla de canvi, inclourà, entre d’altres, i en funció del servei afectat:


Millores que aporta la nova versió



Riscos d’implantació de la versió



Calendari d’implantació



Impacte perceptible pel client



Si hi ha disminució temporal o definitiva de la qualitat del servei.



Si pot interrompre temporalment el servei, de forma programada o no.



Pla de proves i testeig de la nova versió



Pla de marxa enrere

L’adjudicatari serà el responsable del desenvolupament de la versió.
L’adjudicatari presentarà un pla anual de canvi de versions, segons la política de
versions establerta. L’escenari multiproveïdor implicarà que el canvi d’una versió en un
servei concret d’un adjudicatari, pugui tenir afectació i/o impacte en els serveis de la
resta. En aquest cas, tots els proveïdors implicats hauran de col·laborar amb la
implementació de la nova versió. Els lots d’aplicacions han de conèixer i explicitar els
impactes dels seus canvis sobre les infraestructures actuals del departament i sobre la
resta de sistemes d’informació afectats. Serà responsabilitat del client (ATIC) validar la
seva aplicació (visió integral).
El nivell de seguiment, control i autoritzacions del desplegament de versions variarà en
funció de la classificació; concretament, per a les versions de gran impacte caldrà tractar
el desplegament com un projecte independent, a través de la Gestió de Projectes .És
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responsabilitat dels adjudicataris la gestió del calendari global dels
projectes/desplegaments. , acordat amb el negoci i comunicat a tots els implicats en el
procés.
Testeig
Un cop executat el desenvolupament, es durà a terme la validació tècnica i funcional per
part dels proveïdors de servei implicats.
La validació funcional per part del CTTI es durà a terme un cop les dues validacions
anteriors siguin positives.
Per realitzar el desplegament hauran d’estar aprovades les validacions funcionals i
tècniques.
Desplegament
Es realitzarà la pujada a l’entorn productiu del servei seguint el mateix procediment que
s’ha fet als entorns no productius.
El registre del desplegament canvi ha de ser realitzat amb un termini d’antelació
determinat a la data de proposta de realització del desplegament, sempre tenint en
compte l’escenari en el que s’executin els desplegaments (contenidors o no), les
necessitats del negoci (períodes crítics en l’ús d’una aplicació) i si el desplegament està
o no vinculat a una incidència d’alt impacte en el servei. Els desplegaments es
realitzaran dins de les finestres de desplegaments pactades amb els ATIC i els
adjudicataris de CPD (si s’escau), exceptuant els desplegaments associats a una
incidència greu, que es faran l’abans possible, seguint el flux d’autoritzacions establert.
En cas que el desplegament d’una aplicació de criticitat de negoci Baixa requereixi un
tall de servei, aquest haurà de ser notificat, quan el CTTI ho determini, al negoci i al
SAU.
Els desplegaments, amb tall de servei, d’aplicacions de criticitat de negoci Molt Alta, Alta
i Mitja, hauran de ser notificats a l’inici i a la fi al Centre de control, per l’adjudicatari
responsable de fer el desplegament. També s’hauran de comunicar els endarreriments
i/o problemàtiques detectades durant la seva execució, inclosa la marxa enrere si es
produeix.
L’adjudicatari del servei d’aplicacions realitzarà un informe amb les incidències i
peticions solucionades amb la nova versió.
L’adjudicatari serà l’encarregat de la gestió d’entregues , entesa com la preparació dels
paquets de desplegament i acompanyament o execució (entorn contenidors) dels
paquets de desplegament.
En cas que no es compleixin les expectatives inicials s’haurà d’iniciar el procés de Gestió
d’entregues i desplegaments de nou.
Avaluació de la posada en producció
Un cop realitzat el desplegament, el CTTI valorarà la pujada a producció i prendrà les
mesures correctores en cas que aquesta no sigui correcta.
Els adjudicataris dels serveis implicats seran els responsables de la marxa enrere en
cas que la valoració de la pujada no sigui satisfactòria.
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L’adjudicatari del servei i responsable del desplegament haurà d’actualitzar el repositori
de la informació i la CMDB del CTTI i/o proveïdor, segons calgui.
Avaluació de la Gestió d’entregues i desplegaments
Serà necessari fer avaluació periòdica (mínim trimestral) de l’evolució de la Gestió de
Versions i Desplegaments amb l’ATIC i si s’escau amb SSCC CTTI.
El control de la garantia de les aplicacions es farà comptant amb la informació que
proporcioni l’eina de gestió de versions.
Cada adjudicatari haurà de comptar amb un perfil (mínim) de Version Manager/Release
Manager, que farà les funcions de controlador de versions i desplegaments i la gestió
de la garantia de les aplicacions.

7.2.9 Gestió de la Capacitat i la Disponibilitat
La funció de la gestió de la capacitat és liderada per l’adjudicatari, que ha d’optimitzar la
gestió de recursos i preveure l’evolució del consum, notificant amb anticipació suficients
de les situacions on es pugui produir manca de recursos.
És responsabilitat de l’adjudicatari la generació i revisió del document d’arquitectura amb
el detall de la configuració de cada element de CPD i el dimensionament inicial. A partir
del DA inicial dels sistemes, aquests evolucionen i serà necessari que l’adjudicatari
analitzi i entengui l’impacte de càrrega dels recursos/infraestructures de la demanda del
Negoci actual i com aquest evolucionarà al llarg del temps. S’hauran de planificar els
plans d’acció necessaris per garantir que es cobreixen les necessitats del Negoci al
temps que s’eliminen la previsió de riscos (saturació de sistemes, ...).
La gestió de la capacitat inclou el lideratge en el diagnòstic i millora del rendiment de les
aplicacions per part de l’adjudicatari.
Pel que fa al procés de la Capacitat i la Disponibilitat, l’adjudicatari serà responsable de:


Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió de la
Capacitat i la Disponibilitat, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de
canvis, gestió de peticions, gestió de problemes i la resta que siguin necessaris.



Garantir el control del procés de extrem a extrem mitjançant la generació
d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o
necessitat de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús
de les plantilles que el CTTI li proporcioni.
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7.3

Requeriments i model de seguretat

7.3.1 Requeriments de Seguretat
L’adjudicatari haurà de donar compliment al marc normatiu de seguretat vigent de la
Generalitat. Tot i això, en aquest apartat es remarquen aquells aspectes de seguretat
considerats de major rellevància dins l’abast del servei.
Classificació de seguretat de la informació
L’adjudicatari haurà de tenir en compte la classificació de la informació de les
aplicacions, objecte del contracte, realitzada pel negoci, per aplicar correctament el marc
normatiu i legal de la Generalitat en matèria de seguretat.
Inventari
Informar i mantenir actualitzada la informació vinculada a les aplicacions (sobretot URLs
i nivell de classificació de les dades de l’aplicació).
Compliment Normatiu i legal3










L’adjudicatari haurà de complir amb tots els requeriments que siguin d’aplicació
d’acord al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat i de totes les
actualitzacions posteriors que es produeixin, així com a tot el marc legal en
matèria de ciberseguretat que en sigui d’aplicació (per exemple, Esquema
Nacional de Seguretat i GDPR – General Data Protection Regulation, eIDAS electronic IDentification, Authentication and trust Services)).
L’adjudicatari haurà d’incorporar-se al model de compliment normatiu de la
Generalitat, que porta a terme el CESICAT. En aquest model s’integren les
possibles auditories que el CTTI o el CESICAT determinin realitzar, així com el
seguiment dels plans d’acció derivats de les mateixes. També s’inclou en aquest
model el compliment per part de l’adjudicatari de plans d’acció relatius a
normatives o estàndards que el CTTI o el CESICAT determinin realitzar i el seu
seguiment recurrent. L’adjudicatari haurà de disposar dels recursos adients per
a dur terme l’execució de les tasques que li corresponguin en el model de
compliment, donant resposta en els terminis marcats pel CESICAT i el CTTI. La
gestió del compliment es realitzarà amb l’eina que determini el CESICAT.
L’adjudicatari haurà de garantir l’accés del personal autoritzat del CTTI i
CESICAT a la informació de seguretat (procediments, registre d’incidents,
traces, etc.). Tota la informació de seguretat haurà d’estar sempre disponible per
a aquest personal, autoritzat i prèviament identificat. El CTTI, el CESICAT i
l’adjudicatari establiran conjuntament els mecanismes per facilitar l’accés del
personal autoritzat a aquesta informació, establint els controls de seguretat
mínims.
En relació al tractament de dades de caràcter personal, l’adjudicatari donarà
compliment com a encarregat de tractament a allò establert al Reglament
General de Protecció de Dades. Pel que fa la seguretat en el tractament de les
mateixes, l’adjudicatari implementarà les mesures de seguretat establertes pel
CESICAT en el Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades. Aquesta
implementació i nivell de compliment seran incorporats al model de compliment
normatiu de la Generalitat de Catalunya.
En cas d’execució d’auditories i seguiment dels plans d’acció derivats, aquestes
hauran de realitzar-ne amb la metodologia i eines establertes pel CESICAT.

3

Els estàndards vigents es podran consultar al portal de seguretat del CESICAT:
https://portal.cesicat.cat (àrea pública).
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Autenticació
S’haurà d’utilitzar la plataforma GICAR sempre que sigui possible i, en cas de no serho, s’haurà de justificar i garantir que les autenticacions siguin sempre delegades al
negoci.
Mesures a aplicar en aplicacions crítiques, sempre que sigui viable:



Ús de doble factor en aplicacions exposades a Internet
Ús de captcha

Gestió de Traces:
L’adjudicatari haurà de complir amb la norma de gestió de traces vigent. L’adjudicatari
haurà d’assegurar que l’aplicació emmagatzema totes les traces que li són d’aplicació
d’acord a la seva classificació d’informació i al marc normatiu i legal aplicable.
Les traces hauran de ser accessibles en mode lectura i s’assegurarà el marcatge de les
traces amb requeriments específics de conservació segons la legislació aplicable.
L’adjudicatari, tenint en compte el nivell de classificació de seguretat de l’aplicació, haurà
de facilitar els mecanismes per a que les traces de l’aplicació siguin accessibles i
estiguin integrades amb el repositori de traces de seguretat del CESICAT.
Comunicacions Segures d’accés a les aplicacions:
L’adjudicatari haurà de garantir, utilitzant actualitzacions tecnològiques, que totes les
aplicacions web objecte del contracte (tant internet com intranet) utilitzin canals de
comunicació segurs HTTPS/TLS.
Arquitectura, proves de recuperació de desastres i proves de recuperació de
backups
L’adjudicatari haurà de:



Garantir que el disseny de l’arquitectura de la solució/aplicació permet assolir els
requeriments de disponibilitat/continuïtat requerits.
Participar en la preparació i execució de les proves de recuperació de desastres
(PRDs) i en les proves de recuperació de backups, realitzant proves que
certifiquin que l’aplicació està operativa i s’accedeix a la informació recuperada
de forma correcta.

Signatura del codi de les aplicacions:




Signatura del codi font: per sistemes d’informació crítics, el codi font de l’aplicació
haurà d’anar signat amb un certificat digital del desenvolupador a l’hora de
desplegar el codi al SIC (Sistema Integració Contínua) o equivalent per tal de
garantir la integritat i traçabilitat del mateix. Aquest certificat serà proporcionat
pel CESICAT sense cost.
Signatura d’applets: per qualsevol sistema d’informació, el codi objecte dels
applets haurà d’anar signat amb un certificat digital per tal de garantit la integritat.

Gestió d’usuaris administradors:
L’adjudicatari haurà de complir la Guia de gestió de Comptes d’administració de la
Generalitat de Catalunya.
L’adjudicatari haurà de validar els usuaris i perfils de les eines de forma semestral, i
haurà d’establir i implementar els plans d’acció per corregir les mancances identificades.
Seguretat de les instal·lacions des de les quals es presta el servei:
L’adjudicatari aplicarà les mesures de prevenció i protecció d’acord als estàndards de la
Generalitat de Catalunya en les dependències des de les quals es presta el servei.
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L’adjudicatari vetllarà pel compliment dels estàndards de la Generalitat de Catalunya i
podrà serà auditat de forma anual per valorar el grau de compliment i identificar riscos
de seguretat.
Seguretat d’aplicacions en el cloud
Al igual que les aplicacions emmagatzemades on-premise, totes les aplicacions i
contenidors del cloud hauran de complir els requeriments de seguretat que estableix el
marc normatiu de seguretat així com totes les proves tècniques (codi font, OWASP)
prèvies al pas a producció.

7.3.2 Descripció del model de seguretat en el desenvolupament
d’aplicacions
Per garantir un adequat nivell de seguretat de les aplicacions, l’adjudicatari haurà de
contemplar la seguretat en els diferents moments del cicle de vida d’una aplicació.
Aquestes actuacions permetran gestionar els riscos de seguretat de qualsevol aplicació
en tot moment, i prendre les decisions que es considerin oportunes.
El proveïdor haurà de:






A la fase de recollida de requeriments funcionals:
o L’RSP o la persona que ell designi, amb l’autorització del CTTI, haurà de
revisar, si s’escau, la classificació de seguretat de l’aplicació i incorporar
al DA els canvis oportuns.
o En cas de canvis en l’arquitectura del sistema, s’haurà de revaluar i lliurar
l’informe de “Checklist” de Controls de Seguretat de l’aplicació (CCSA)4.
A la fase de desenvolupament de l’aplicació:
o Completar i lliurar al CESICAT el Document d’Arquitectura (DA) amb la
següent informació:
 Nivell de classificació de seguretat (enviat pel CESICAT)
 Requeriments no funcionals (enviat pel CESICAT)
 Solució proposada als requeriments no funcionals.
o Desenvolupar i implantar totes aquelles mesures de seguretat definides
en el DA.
o Per les aplicacions web, l’adjudicatari, en l’entorn de desenvolupament,
utilitzarà una eina d’anàlisi dinàmic (OWASP) configurada segons les
indicacions de CESICAT per revisar l’aplicació prèviament al pas a
preproducció. El proveïdor lliurarà al CESICAT l’informe resultant de
l’anàlisi proporcionat per l’eina i planificarà les correccions corresponents.
o En cas que el framework de desenvolupament disposi d’una eina o
funcionalitat d’anàlisi estàtica de seguretat gratuïta, l’adjudicatari haurà
de lliurar l’informe resultant de la anàlisi al CESICAT per la seva revisió.
A aquests efectes, el proveïdor haurà d’informar al CESICAT del/s
framework/s de desenvolupament utilitzat/s.
o Serà un requisit per passar l’aplicació a preproducció que la informació
aportada als apartats de seguretat del DA sigui completa i de qualitat, i
que el resultat de les proves realitzades per l’adjudicatari estigui dins dels
llindars permesos.
A la fase de proves funcionals i tècniques de l’aplicació:
o El CESICAT podrà executar qualsevol mena d’anàlisi (dinàmic, estàtic)
que consideri oportú en qualsevol moment per determinar si el nivell de
seguretat de l’aplicació compleix els requisits de seguretat previ el pas a

“Checklist” de Controls de Seguretat de l’aplicació (CCSA): informació continguda en el DA on el proveïdor
haurà de reflectir la classificació, els controls aplicables, la justificació dels no aplicables i les solucions
proposades per complir amb aquests controls (plans d’acció).
4
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producció. En aquests casos l’adjudicatari haurà de proveir d’un usuari
de prova per la completa execució de les anàlisis.
o L’aplicació sempre es sotmetrà a un anàlisi de codi font a través de l’eina
del CESICAT integrada amb el Sistema d’Integració Continu (SIC) del
CTTI o equivalent.
o Corregir totes aquelles vulnerabilitats de seguretat per complir amb els
llindars demanats per CESICAT. El CESICAT establirà els llindars
d’acceptació a partir dels quals l’aplicació podrà promocionar-se a
producció.
A la fase de servei (producció)
o Donar tot el suport i informació necessaris al CESICAT per poder
executar les anàlisis tècniques de seguretat que el CESICAT consideri
adients.
o El CESICAT podrà executar qualsevol mena d’anàlisi (dinàmic, estàtic)
que consideri oportú en qualsevol moment i podrà exigir la correcció
d’aquelles vulnerabilitats que es considerin greus en funció de la criticitat
de negoci del sistema d’informació. La correcció d’aquestes
vulnerabilitats s’haurà de realitzar en base al que estableix la norma de
gestió de vulnerabilitats.
o Corregir totes aquelles vulnerabilitats de seguretat per complir amb els
llindars demanats per CESICAT.

Marc normatiu i processos d’Arquitectura Corporativa

7.4

7.4.1 Marc normatiu
L’adjudicatari haurà de conèixer i garantir el compliment del marc normatiu i principis
d’arquitectura corporativa de la Generalitat de Catalunya en la realització dels serveis
abast del present plec. Tota la informació i prescripció associada està publicada al web
d’Arquitectura https://canigo.ctti.gencat.cat i a la secció de Normativa i Estàndards del
PorTIC https://portic.ctti.gencat.cat/les_TIC/normativa1/Normativa/Pagines/default.aspx
A efectes il·lustratius i amb caràcter de mínims, es presenta una llista d’alguns dels
estàndards d’ús més habitual en la prestació del servei licitat.







Principis d'Arquitectura de Sistemes d'Informació
Full de ruta del programari
Estàndard de dominis DNS
Estàndard per la nomenclatura de les infraestructures TI
Estàndard pel desenvolupament de programari de la interfície web
Estàndard pel desenvolupament de programari per mòbils

La llista complerta d’estàndards i el seu contingut es pot consultar al PorTIC.

7.4.2 Processos i procediments d’arquitectura
L’adjudicatari haurà de conèixer i executar els processos d’arquitectura corporativa
segons procedeixi en el cicle de vida dels serveis abast del present plec.
En el mapa de processos de CTTI (es pot consultar a https://portic.ctti.gencat.cat/), entre
d’altres, s’hi pot trobar la descripció dels processos de gestió de la demanda i projectes
així com el seu lligam amb les unitats d’Integració de Solucions i d’Arquitectura
Corporativa.
A efectes il·lustratius i amb caràcter de mínims, es detallen a continuació els processos
més rellevants d’ús més habitual en la prestació del servei licitat.
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Procés de Conformitat d’arquitectura (certificació)
L’objectiu del procés de conformitat d’arquitectures és garantir que l’adjudicatari
vetlla en tot moment per l’acompliment dels principis d’arquitectura publicats al
PorTIC i al portal d’Arquitectura.
En cas que fruit de l’execució dels serveis del present plec, sigui necessari
realitzar modificacions sobre l’arquitectura de l’aplicació o sobre la infraestructura
associada, l’adjudicatari és el responsable d’analitzar les noves necessitats i
definir la nova arquitectura tecnològica que es requereixi pel servei.
La proposta d’arquitectura s’haurà de complimentar sobre el document de D134
- Descripció d’Arquitectura (DA). L’adjudicatari haurà d’omplir la informació dels
diferents apartats del document amb un nivell de detall suficient per tal que l’àrea
d’Arquitectura pugui donar la conformitat a l’arquitectura i es pugui procedir a la
seva implementació. El responsable d’arquitectura de l’adjudicatari haurà serà el
garant de què el document satisfà el nivell de detall i qualitat adequats per tal de
minimitzar les iteracions de la seva revisió. Entre d’altres, el procés de
conformitat garantirà que:






Es compleixen els principis publicats al web d’Arquitectura
Se segueixen els diferents estàndards publicats al PorTIC (full de ruta,
nomenclatures, etc.)
S’han justificat clarament les decisions preses
S’han triat i informat adequadament les vistes i perspectives del
document
No es dupliquen funcionalitats ofertes per plataformes transversals

Es pot trobar la plantilla del document de DA així com una guia d’ajuda de quina
informació cal incloure en les diferents vistes i perspectives al portal de qualitat
de CTTI:


https://qualitat.solucions.gencat.cat/lliurables/descripcio_arquitectura/



https://qualitat.solucions.gencat.cat/guies/Guia_vistes_DA.pdf
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Exemple il·lustratiu: Procés de gestió de conformitat d’arquitectura

Tot el procés de conformitat d’arquitectura es gestionarà mitjançant el Portal del
Centre de Suport Tecnològic al Desenvolupament (CSTD).
Procés de Gestió de la obsolescència tecnològica
L’objectiu del procés de gestió de l’obsolescència tecnològica és garantir que
l’adjudicatari vetlla perquè les plataformes tecnològiques de les aplicacions àmbit
del present plec estan actualitzades en tot moment o tenen un pla d’actualització
definit i planificat.
Com a base per realitzar aquest procés l’àrea d’Arquitectura publica
quadrimestralment una nova versió del full de ruta de les plataformes
tecnològiques de la Generalitat de Catalunya. A partir d’aquesta publicació,
l’adjudicatari haurà de revisar l’estat de l’obsolescència de les plataformes i
infraestructures de les aplicacions incloses en l’abast del seu contracte, i
presentar un informe de gestió d’obsolescències que reporti clarament per cada
aplicació aquest estat així com el pla d’acció a abordar per mantenir-les
actualitzades. Aquest procés s’haurà de realitzar després de la publicació de la
revisió del Full de Ruta del Programari i es disposarà d’un mes per realitzar-lo.
Procés de Difusió de la normativa i processos d’arquitectura
Des de l’àrea d’Arquitectura Corporativa es lidera la definició de nous estàndards
d’arquitectura a diferents nivells; patrons de desenvolupament, models i
paradigmes de treball, comunicacions, elements de CPD, solucions
tecnològiques transversals i arquitectura corporativa de dades.
D’aquestes definicions i estudis, se n’acaben derivant els principis tecnològics i
estàndards d’Arquitectura del CTTI, que han de complir les aplicacions i resta
d’infraestructures de la Generalitat de Catalunya.
Tota la informació sobre els aspectes en anàlisi, així com els resultats definits es
publiquen puntualment al web d’Arquitectura https://canigo.ctti.gencat.cat i a la
secció
de
Normativa
i
Estàndards
del
portal
PorTIC
https://portic.ctti.gencat.cat/les_tic/Normativa/Pagines/default.aspx.
Addicionalment a aquesta publicació, des de l’àrea d’Arquitectura es realitzaran
trimestralment sessions de treball amb els responsables globals d’arquitectura
de cada adjudicatari, amb l’objectiu d’informar-los de les properes iniciatives i
arquitectures que es desplegaran a la Generalitat per tal de què puguin preparar
i formar els seus equips tècnics i poder així continuar garantint la prestació del
servei.
L’adjudicatari serà el responsable, a través del responsable global d’arquitectura
de garantir que tot el contingut d’aquestes sessions es transmet als diferents
equips de treball, i molt especialment els equips amb perfil arquitecte, així com
de garantir que el servei podrà aportar els perfils amb els coneixements
necessaris.
Procés de Gestió d’excepcions d’arquitectura
L’objectiu del procés de gestió d’excepcions d’arquitectura és garantir que es
coneix i es gestiona adequadament el risc que comporta l’incompliment de
qualsevol dels estàndards i principis d’arquitectura.
Si bé l’acceptació de l’excepció l’haurà de fer l’Àrea TIC del CTTI com a
responsable de la solució a desplegar, el responsable d’arquitectura de
l’adjudicatari és qui prepararà la sol·licitud. L’adjudicatari és el responsable
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d’analitzar el risc, proposar les accions mitigadores que sigui possible aplicar i
fer el seguiment posterior.
Procés d’Aprovisionament d’infraestructures (PAI)
Des de l’àrea d’Arquitectura Corporativa, i concretament des de la unitat
d’Integració de Solucions es governa el procés d’aprovisionament
d’infraestructures per hostatjar les aplicacions de la Generalitat de Catalunya.
A mode de resum, les principals activitats a realitzar són:








Revisió i avaluació de l’arquitectura física i lògica de les aplicacions a
implantar al model del servei d’infraestructures, segons els convenis,
estàndards i bones pràctiques reflectides al model d’Arquitectura
Corporativa del CTTI.
Estimació dels costos derivats de la infraestructura en temps de gestió
de la demanda i gestió de projecte.
Control i seguiment del projecte d’aprovisionament d'infraestructura
(PAI) i llicències per noves solucions, grans evolutius o grans
ampliacions.
Coordinació dels diferents actors (CPD, Nus, Aplicacions, CESICAT,
etc.) en el procés de posada en marxa de les infraestructures.
Facilitar el procediment “Preparar servei” de les aplicacions. Aquest
procediment té com a objectiu garantir que totes les activitats
preparatòries per la posada en producció/posada en servei de l’aplicació
estan correctament realitzades.

El detall de processos i procediments que se segueixen es troben publicats a
https://portic.ctti.gencat.cat/processosctti/Pagines/Cadena-de-valor.aspx.
Les
activitats de cada fase es troben incloses als processos CTTI, concretament als
processos Gestió de la demanda i Gestió de projectes.
Fase Definició
Els objectius principals d’aquesta fase són detallar quina és l’arquitectura de la
solució i realitzar l’estudi de la viabilitat per poder iniciar la gestió del projecte
d’aprovisionament d’infraestructura (PAI). Per aconseguir aquests objectius, és
imprescindible rebre per part de l’adjudicatari el document de Descripció
d’Arquitectura (DA) de la solució que es vol implantar. Com a elements de sortida
d’aquesta fase s’obté:
-

La conformitat de l’arquitectura de la solució.
La viabilitat per portar a terme el PAI.

En el transcurs d’aquesta fase i per a que aquesta sigui satisfactòria,
l’adjudicatari és responsable de:






conèixer els convenis, estàndards i bones pràctiques reflectides al
model d’Arquitectura Corporativa del CTTI
conèixer de primera mà els requeriments de infraestructura del software
fet a mida o software comercial que és vol implantar i de l’estudi de la
viabilitat del mateix dins el model TIC de la Generalitat.
elaborar i mantenir el document de Descripció d’arquitectura (DA) de la
solució a implantar durant el cicle de vida del projecte.
detallar els requeriments de infraestructura necessaris per la instal·lació
de la solució. Aquests requeriments engloben la configuració de cada
peça de maquinari i programari de plataforma, integracions amb d’altres
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sistemes, connectivitats, seguretat de la informació, gestió de la
configuració, etc.
explicitar i documentar l’impacte de la nova solució o dels evolutius
sobre la infraestructura vigent del departament i sobre la resta de
sistemes d’informació.

Fase Implantació
Els objectius principals d’aquesta fase són acordar amb tots els equips que
participen en el projecte d’aprovisionament d’infraestructura (PAI), la
infraestructura que suportarà la solució, per fer això, a l’inici d’aquesta fase, es
realitza la reunió de Fase-0 amb tots els implicats on es clarifiquen els possibles
dubtes d’aquests, vers al document Descripció d’arquitectura (DA) resultant de
la fase Definició.
A la reunió de Fase-0, es consensua totes les tasques i persona/es
responsable/es de les mateixes i es realitzarà el seguiment i control de PAI a
partir de les fites pactades en aquesta reunió. Com a elements de sortida
d’aquesta fase s’obté:
-

Document de Descripció d’arquitectura (DA) amb la solució implantada
Document amb el recull dels dominis, certificats i comunicacions
implementades
Document amb totes les necessitats de servei, requerides des de
Preparar el Servei, siguin modificacions de processos de Gestió de
Serveis, p.e definicions de monitoratge específics, definició del servei a
la CMDB, etc.

En el transcurs d’aquesta fase i per a que aquesta sigui satisfactòria l’adjudicatari
és responsable i ha de:











gestionar la planificació global de la solució per poder disposar de la
infraestructura en el moment que es necessiti.
comunicar tan aviat com sigui possible qualsevol canvi d’abast del PAI.
donar suport a la resta d’equips si tenen dubtes en relació a les tasques
assignades a la reunió de Fase-0.
la validació tècnica de cadascun dels entorns. Per aquesta validació
tècnica l’adjudicatari disposarà de 15 dies laborables, passat aquest
termini, es donarà per validat.
assegurar que la infraestructura aprovisionada compleix els requeriments
no funcionals detallats al document de Descripció d’arquitectura (DA).
elaborar i proporcionar el Manual d’instal·lació del software a implantar.
L’haurà de proporcionar amb una setmana d’antelació a la data de la
primera instal·lació.
elaborar i proporcionar el Manual de desinstal·lació del software a donar
de baixa de la infraestructura.
realitzar, durant aquesta fase, la integració de la solució al Sistema de
integració continua (SIC).

Fase Servei
Els objectius principals d’aquesta fase són facilitar l’activació del procediment de
Preparar Servei així com, procedir al tancament del projecte d’aprovisionament
d’infraestructura (PAI) una vegada la solució es trobi activa a l’Àrea de Serveis.
Com a elements de sortida d’aquesta fase s’obté:
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-

Activació de la solució a l’Àrea de Serveis.
Documentació actualitzada del Servei

En el transcurs d’aquesta fase i per a que aquesta sigui satisfactòria, l’adjudicatari és
responsable de:









proporcionar la informació que li correspon i li sol·liciti l’equip de Preparar
Servei.
lliurar la darrera versió del document de Descripció d’arquitectura (DA) on
s’inclogui totes les consideracions addicionals que durant el transcurs del PAI
s’han aplicat.
lliurar la darrera versió del Manual instal·lació i Manual de desinstal·lació.
lliurar la darrera versió del Manual d’operacions, si aplica.
lliurar documentació que justifiqui les proves de càrrega i validacions que
garanteixin el correcte funcionament del sistema abans d’activar la solució a
l’Àrea de Serveis.
integrar la solució al Sistema d’integració continua abans d’activar la solució a
l’Àrea de Servei.
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Model de gestió d’identitats i control d’accés de les aplicacions

7.5

7.5.1 Descripció del model
En aquest punt es descriuen els requeriments en matèria de Gestió d’Identitats que han
de complir les aplicacions existents i mantingudes sobre aquest marc contractual. En
cas de tenir aplicacions que no segueixen aquest estàndard, i en cas que es proposin
evolutius de l’aplicació que afectin sobretot al control d’accés i a la gestió d’identitats,
l’adjudicatari alinearà el funcionament de l’aplicació al model aquí descrit.
Remarcar que a efectes d’estandardització, homogeneïtzació, seguretat, i traçabilitat, és
requeriment, que qualsevol aplicació de la Generalitat, i amb especial atenció a
aplicacions crítiques o amb aplicacions amb un nombre d’usuaris rellevant, se cenyeixin
a les directrius de Gestió d’Identitats de la Generalitat.
A nivell general aquest model es fonamenta en:




Framework GICAR (Gestió d’Identitats i Control d’Accés als Recursos), que
dóna les següents funcionalitats.
o Autenticació: s’inclouen els mecanismes per integrar el model
d’autenticació de GICAR amb qualsevol aplicació. Disposa d’una eina
que s’ocupa de l’autenticació d’identitats al Directori Corporatiu i que
permet l’ús d’una única contrasenya per accedir a vàries aplicacions
(mitjançant SSO), ja sigui amb contrasenya o bé amb certificat Digital.
o Aprovisionament d’identitats: s’inclouen els mecanismes per poder
gestionar els recursos (aplicacions) a les que té accés una identitat del
Directori Corporatiu.
Model de directoris de Lloc de Treball i de CPD, que es concreta en:
o Directoris de Lloc de Treball específics i agrupats per Departament:
 SSCCIITT: directori que gestiona els serveis de lloc de treball
transversals (Correu, Sharepoint, Skype, i File)
 GCA: directori que gestiona els recursos de lloc de treball
d’Ensenyament.
 GCB: directori que gestiona els recursos de lloc de treball de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Empresa i
Coneixement, Treball, Afers Socials i Famílies, Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda, Presidència, i Salut.
 GCC: directori que gestiona els recursos de lloc de treball de
Justícia, Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cultura,
Territori i Sostenibilitat.
Aquests directoris contenen:




Les identitats de les persones que treballen en cadascun
d’aquests departaments
Els objectes de les màquines (màquines, impressores, etc) que
s’utilitzen per a treballar en aquests departaments.
Els grups de seguretat que tenen associades totes aquestes
persones i objectes de màquina anteriorment definits.

Les identitats personals d’aquests directoris estan mantingudes a través
del sistema GICAR abans descrit. Esta previst que en un futur aquests
directoris convergeixin en un de sol. Cas que aquesta convergència tingui
lloc durant l’execució del contracte associat a aquesta licitació, se
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sol·licitarà a l’adjudicatari els corresponents serveis de manteniment
evolutiu.
o

Directoris de CPD: cada proveïdor de CPD actual disposa d’un directori.
Aquests directoris contenen:
 Els objectes de les màquines i servidors que hi ha a cada CPD.
 Els usuaris tècnics de servei d’aquests servidors i màquines.
 Els grups de seguretat corresponents als anteriors objectes i
usuaris tècnics.
Aquests directoris de CPD tenen una relació de confiança unidireccional
amb els directoris de lloc de treball, possibilitant així que els recursos de
CPD que suporten Windows Authentication puguin delegar l’autenticació
amb l’usuari corporatiu a través del directori de CPD amb la relació de
confiança establerta amb els directoris de Lloc de treball.

És important remarcar que el Directori Corporatiu és el dipòsit central d’identitats de
GICAR i que, per tant, és requisit indispensable que els usuaris estiguin al Directori
Corporatiu per poder gaudir de tots els serveis i funcionalitats que aporta la plataforma.
A mode de resum, la següent figura detalla quin és el model d’autenticació que han de
seguir les aplicacions segons el tipus d’arquitectura en el qual estan implementades:
Aplicacions J2EE,
.NET, i PHP fetes a
mida

Aplicacions J2EE
basades en Canigó

SAP Portal, Oracle
Portal

Alguns productes
Microsoft

Productes tancats
que permeten
delegació
d’autenticació a
eina SSO Web

Productes que
admeten la
delegació de
l’autenticació a un
proveïdor
d’identitats SAML2

Sistema d’autenticació basat
en GICAR

Aplicacions client
servidor preparades
per a treballar
només amb
Windows
Authentication

Alguns productes
Microsoft que
només admeten
Windows
Authentication

Productes i
aplicacions que
deleguen l’aplicació
a la màquina

Productes i
aplicacions que
només admeten
Windows
Authentication

Aplicacions i
productes que no
permeten la
delegació de
l’autenticació

Sistema d’autenticació basat
en directori de CPD i en el
directori de Lloc de treball de
la Generalitat
Sistema d’autenticació local i
propi per a l’aplicació

El procediment per dur a terme aquestes integracions es pot consultar a la Guia
d’Integració d’Aplicacions amb el GICAR i la guia d’integració amb directoris,
publicades a la web d’Arquitectura del CTTI http://canigo.ctti.gencat.cat

7.5.2 Model de relació de l’adjudicatari amb la OTGICAR
El CTTI disposa d’una oficina tècnica que li presta suport en la governança del model
d’autenticació de les aplicacions. Aquesta oficina tècnica és l’encarregada de
supervisar, coordinar, dirigir, i configurar les diferents integracions amb GICAR que
calgui realitzar amb els recursos i aplicacions finals que necessitin integrar-se amb la
plataforma.
Els adjudicataris d’aquest plec hauran de relacionar-se amb l’Oficina Tècnica de GICAR
per a dur a terme les integracions d’aplicacions de la Generalitat amb GICAR.
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Per tot evolutiu del sistema d’autenticació d’una aplicació, o nou mòdul d’una aplicació
ja existent, l’adjudicatari haurà d’analitzar la viabilitat de que aquesta s’integri amb
GICAR, i en cas que així s’estimi oportú s’iniciarà un projecte d’integració, tenint en
compte el model de relació plantejat a continuació.
Cada vegada que calgui dur a terme una integració amb GICAR:
2. L’adjudicatari del present plec obrirà una petició a través de les eines de tiqueting
establertes a l’Oficina Tècnica de GICAR demanant la realització de la integració.
3. En paral·lel l’adjudicatari del present plec realitzarà l’evolutiu d’integració amb
GICAR, realitzant les adequacions al codi de l’aplicació segons les indicacions
de les guies abans esmentades.
4. El proveïdor de CPD, sota la directriu tècnica de la OTGICAR, realitzarà les
tasques d’integració amb GICAR com a tasques de tècnica de sistemes.
5. Finalment, l’adjudicatari del present plec, tan bon punt l’evolutiu estigui finalitzat,
i les tasques precursores estiguin finalitzades, desplegarà la nova versió de
l’aplicació a CPD.
L’adjudicatari del present plec haurà de validar que tot funcioni correctament i en cas
que calgui corregir quelcom que pugui tenir a veure amb GICAR, es contactarà amb
l’interlocutor que la OTGICAR hagi donat per executar el projecte, i conjuntament es
corregirà la problemàtica detectada.

7.5.3 Requeriments específics de coneixements tècnics
Per realitzar aquestes activitats amb garantia, l’adjudicatari del present plec ha de posar
a disposició del contracte persones amb coneixements dels temes que es citen a
continuació:
Coneixements en matèries de frontals web:
-

Coneixements avançats en matèria de frontals web i instal·lació de mòduls sobre
aquests apaches.
Coneixements avançats en matèria de Proxy-Pass, Mod-jk, i similars.
Coneixements avançats en gestió de capçaleres HTTP sobre el servidor web.

A partir d’aquests coneixements l’adjudicatari serà responsable de:
o
o

o

Coordinar la diagnosi i la resolució de problemes ocasionats per
configuracions entre frontals web i servidors d’aplicacions.
Coordinar la diagnosi i la resolució de problemes de balanceig entre
diferents capes de servidors web, i pèrdues de sessió/capçaleres entre
les diferents capes per problemes de persistència de sessió.
Responsable d’analitzar els logs dels frontals web de les aplicacions en
cas d’incidència.

Coneixements en matèria de protocols d’autenticació:
-

-

Coneixements avançats en el protocol SAMLv2.
o L’adjudicatari serà el responsable de coordinar la diagnosi i la resolució
de les principals problemàtiques derivades d’implantar aquest
mecanisme d’integració a l’aplicació, entre els quals:
 Generació, xifrat, i codificació de les peticions i de les respostes.
 Problemàtiques associades al temps de generació dels tiquets.
Coneixement del flux de navegació de l’eina de Web SSO de GICAR.
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L’adjudicatari serà el responsable d’analitzar els logs de l’aplicació per a
diagnosticar si en cas d’una incidència la problemàtica és causada per la
Gestió d’Identitats o no.
o L’adjudicatari serà el responsable de coordinar la diagnosi i la resolució
de les problemàtiques derivades del mètode emprat per a delegar
l’autenticació al GICAR.
Coneixements en matèria de Single Sign On.
o

-

Coneixements en matèria de Webservices (SOA):
-

Coneixements en matèria de SOA i en matèria de OASIS Web Services Security
(WSS), amb l’objectiu que l’adjudicatari sigui el responsable de debugar les
problemàtiques derivades de les crides als Webservices de GICAR

Coneixements en matèria d’anàlisi de traces:
-

Coneixements avançats en matèria de HTTP, anàlisi de traces HTTP, gestió de
cookies, redireccions. Coneixements avançats de seguretat spring, i captura i
gestió de capçaleres HTTP
o L’adjudicatari serà el responsable d’analitzar i interpretar el tràfic HTTP
generat. Cal per tant que l’adjudicatari disposi de capacitat de diagnosi
d’una incidència en basa a veure les traces HTTP capturades amb un
navegador.
Per a fer aquests anàlisi es podran fer servir eines com les següents:




Utilització d’analitzadors de paquets com els següents per a ser
efectius en la diagnosi d’incidències. Exemples:
 HTTPFox – anàlisi del tràfic HTTP.
 Wireshark – anàlisi del tràfic TCP/IP.
Utilització de plugins de navegador d’injecció de capçaleres, o
modificació de cookies per a la detecció de problemes.

Coneixements en matèria de seguretat:
-

-

Coneixements en matèria de seguretat i desenvolupament segur d’aplicacions
web.
o L’adjudicatari serà el responsable d’auditar la integració realitzada amb
l’objectiu de comprovar que el desenvolupament fet per a delegar
l’autenticació amb GICAR és correcte. Per a poder fer aquesta auditoria
l’adjudicatari farà servir eines d’intercepció de tràfic HTTP com per
exemple Burp Suite.
Coneixements en matèria de SSL i certificats digitals.
o L’adjudicatari serà el responsable de distingir quan un certificat s’ha
instal·lat correctament i quan no sobre un servidor web o un balancejador,
fent servir eines de diagnosi.
o L’adjudicatari serà el responsable de saber orientar a l’usuari final quan
té problemes al autenticar amb el seu certificat client a l’aplicació.

Coneixements en matèria de LDAP i Active Directory
-

-

Coneixements en matèria de LDAP.
o L’adjudicatari haurà de saber analitzar incidències en aplicacions en base
a consultes LDAP mal construïdes.
Coneixements en matèria de Active Directory, Windows Authentication, i
relacions de confiança.
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o

o

L’adjudicatari serà responsable de mantenir en el seu entorn de
desenvolupament un entorn el més semblant possible al entorn de
directoris de la Generalitat.
L’adjudicatari haurà de saber analitzar tràfic HTTP, i tràfic TCP/IP per a
detectar i diagnosticar problemes en l’autenticació d’aplicacions que facin
ús de Windows Authentication.

7.5.4 Elements que conformen la solució GICAR
Tot seguit es relacionen i descriuen els elements que conformen la solució GICAR.
Eines pròpies de GICAR







Eina GDI (Gestió d’Identitats) per a que RRHH gestioni les identitats de la
Generalitat.
Eina WorkFlow per a peticions d’alta/baixa d’identitats així com als recursos que
poden accedir.
Portal d’Autogestió de Contrasenyes per minimitzar les incidències relatives a
oblits de contrasenya, errors, etc.
Aplicació de processos de càrrega que permeten:
o Actualitzar la informació de GICAR amb la informació subministrada per
l’entorn GIP (eina de Recursos Humans).
o Sincronitzar correctament la informació de GIP i el Directori Corporatiu.
Web Service de GICAR que permeten realitzar les tasques bàsiques de GDI,
tant contra Directori Corporatiu com contra OIM (Entre d’altres:
Altes/Baixes/Modificacions/Consultes d’usuaris, canvis de contrasenya
d’usuaris,...).

Autenticació




Servei de Single Sign-on:
o Punt únic d’identificació i autenticació de la identitat a través de l’eina
SiteMinder.
o Reforç de la seguretat de la contrasenya d’accés mitjançant polítiques de
contrasenya més controlades i algorismes de control més forts.
o L’expiració de la sessió SSO es controlada via SiteMinder i pot modificarse per tal d’adaptar-se millor a cada aplicació protegida.
Servei d’Autenticació anònima amb certificat digital:
o Per a que usuaris que no estan en el Directori Corporatiu de la Generalitat
puguin accedir als recursos amb perfil d’usuari anònim.
o Autenticació d’aquests usuaris amb qualsevol dels certificats digitals
admesos pel Consorci AOC (Entre d’altres: Camerfirma, DNI digital, ...).

Provisió


Aprovisionament d’usuaris. GICAR permet:
o Gestió dels usuaris de les aplicacions integrades de forma centralitzada.
o A través de l’eina d’Oracle Identity Manager (OIM) s’aprovisionen usuaris
per les diferents aplicacions / sistemes integrats.
o Programar l’aprovisionament d’usuaris als sistemes segons la data
fixada.
o Generar alarmes, mails, avisos, dins el procés de workflow d’accions
predefinides.
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Sincronització (opcional) de contrasenyes d’accés a totes les aplicacions
i sistemes integrats
o Assignació dinàmica de rols a usuaris, en funció de la procedència de la
connexió.
Connexions i rendiment:
o Connexions segures mitjançant SSL
o Funcions de balanceig de càrrega
Eina WorkFlow de control d’accés als recursos per les aplicacions integrades a
GICAR (Alta/ Baixa) per a tractar possibles excepcions a les regles de provisió
definides.
o
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7.6

Eines i productes

Tot seguit es llisten les eines i els productes que les suporten, així com el llicenciament
necessari a aportar per l’adjudicatari.
Grup d’eines

Eina

Producte

Llicènciament
necessari de
l’adjudicatari

Repositori de
documentació
del CTTI

PòrTIC

MS Sharepoint

N/A

Governança de
demanda i
projectes

AkisTIC

CA Clarity

Accés a l’eina

Governança del servei
Portal
d’autoservei

PauTIC-Portal

BMC Remedy

N/A

Eina de gestió
de tiquets

PauTIC-Consola

BMC Remedy

Actualització
Tiquets
Creació i
actualització de
canvis

Eines de
monitoratge

MonTIC

HP BSM

N/A

Base de dades
de configuració

PauTIC-CMDB

BMC Atrium

Actualització
d’elements
d’inventari

Compliment
dels acords de
nivell de servei

COSTIC

Digital Fuel
Service
Intelligence

N/A

Gestió del
coneixement

PauTIC-KMDB

BMC KMDB

Actualització
d’articles de
coneixement

Anàlisi de
seguretat Codi
Font

Fortify - HP

N/A

Anàlisi dinàmic de
seguretat de
l’aplicació

ZAP - Software
lliure

N/A

Anàlisi dinàmic de
seguretat de
l’aplicació

WebInspect HP

Llicència d’ús

Governança de la seguretat
Anàlisi de
seguretat de les
aplicacions

Gestió, assegurament i control de qualitat de les aplicacions
Gestió de les
proves

Repositori Central
de proves

HP Quality
Center

Sí

Execució de les
proves

Definició i
execució de les
proves de
rendiment

HP Performance
Center

N/A

Salvador Espriu, 45-51
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Grup d’eines

Eina

Producte

Llicènciament
necessari de
l’adjudicatari

Execució de
proves
d’acceptació o
exploratòries

HP Sprinter

Sí

Automatització de
proves Web

Selenium.

Automatització de
proves funcionals

HP UFT

Sí

automatització de
proves de
rendiment

HP VUGen

N/A

Revisió de Codi

CAST AIP

Sí

Revisió de
l’adaptabilitat de
les pàgines web

Crossbrowserte
sting

Sí

Suport al cicle
de vida del
desenvolupame
nt d’aplicacions

Sistems
d’Integració
Contínua

SIC

N/A

Suport al procés
de facturació

Verv

Web

N/A

Automatització
de proves

Revisió/certifica
ció de la qualitat

7.7

Funcions CESICAT

El Centre de Seguretat de la Informació (CESICAT) és l’òrgan competent encarregat de
la planificació, gestió i control de la seguretat de les TIC de l’Administració de la
Generalitat i el seu sector públic, com estableix l’acord de govern GOV/103/2012, de 16
d’octubre de 2012. En aquest sentit, el CESICAT supervisarà el compliment dels
requeriments de seguretat per part de proveïdor adjudicatari en l’exercici de les seves
funcions.
Les
funcions
i
serveis
del
CESICAT
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/funcio-i-serveis/
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7.8

Detall Acords de Nivell de Servei

En les taules següents es detallen els Acords de Nivell de Serveis que s’apliquen a la present licitació.

7.8.1 ANS d’Aplicació
Grau
Codi

AP-MP-01
(IM.PRO.1.TA)

AP-MC-01
(IM.PRO.1.TR)

AP-SU-01
(IM.PRO.1.TS)

Nom

Descripció

Servei

Temps màxim
d'atenció o
resposta petició

Percentatge de tasques
ateses en temps en el
mes a mesurar

MP

Temps màxim de
resolució
d'incidència

Percentatge de tasques
resoltes en el mes a
mesurar

MC

Temps resposta
consulta

Percentatge de tasques
finalitzades en el mes a
mesurar

SU

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Formula d'obtenció/eina
Nombre de tasques ateses en temps en el
mes a mesurar / Nombre de tasques ateses
totals en el mes*
o Prioritat Crítica < 1h
o Prioritat Alta < 2h
o Prioritat Mitja < 4h
o Prioritat Baixa < 16h
*(Independentment de la data d’arribada)
Nombre de tasques resoltes en temps en el
mes a mesurar / Nombre de tasques resoltes
totals en el mes a mesurar *
o Prioritat Crítica < 4h
o Prioritat Alta < 12h
o Prioritat Mitja < 40h
o Prioritat Baixa < 80h
*(Independentment de la data d’arribada)
Nombre de tasques finalitzades en temps en
el mes a mesurar / Nombre de tasques
finalitzades totals en el mes a mesurar *
o Prioritat Critica < 8h
o Prioritat Alta < 14h
o Prioritat Mitja < 32h
o Prioritat Baixa < 32h
*(Independentment de la data d’arribada)

Periodicitat

Llindar Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3 grau 4

Penalització
màxima

mensual

65%

75%

80%

90%

2% Import mensual
recurrent aplicació

mensual

65%

75%

80%

90%

2% Import mensual
recurrent aplicació

mensual

65%

75%

80%

90%

2% Import mensual
recurrent aplicació
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Grau
Codi

AP-MC-02

AP-MC-03

AP-MC-04

AP-EV-01

Nom

Correctius
d'emergència
fora de termini

Descripció

Nombre de correctius
d'emergència fora de
termini

Percentatge de
Correctius
correctius planificats
planificats fora de
que no han estat resolts
termini
en termini
Correctius
Nombre de correctius
reoberts en el
reoberts en el període
període
Endarreriment de Percentatge
fites acordades
d'endarreriment de fites
per evolutiu
acordades.

Servei

Periodicitat

Llindar Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3 grau 4

Penalització
màxima

MC

Nombre de correctius d’emergència fora
termini resolts en el període avaluat +
Nombre de correctius d’emergència fora
termini pendents de resolució
o Prioritat Critica < 8h
o Prioritat Alta < 14h
o Prioritat Mitja < 32h
o Prioritat Baixa < 32h

mensual

10

3

1

0

10% import mensual
recurrent aplicació

MC

Nombre de correctius planificats no resolts en
termini / Nombre de correctius planificats que
han estat resolts en el període avaluat

mensual

20%

15%

10%

0%

2% import mensual
recurrent aplicació

MC

Nombre de correctius reoberts en el període

mensual

10

3

1

0

2% import mensual
recurrent aplicació

EV

Temps de desviament de la fita / Durada del
projecte

mensual

20%

10%

0%

0%

2% import del
manteniment evolutiu

EV

Nombre de lliuraments acceptats en primera
versió / Nombre total de lliuraments revisats
al període

mensual

20%

15%

10%

0%

2% import del
manteniment evolutiu

mensual

40%

25%

5%

0%

2% import del
manteniment evolutiu

AP-EV-02

Lliurables
acceptats en
primera versió

Percentatge de
lliuraments acceptats
en primera versió

AP-EV-03

Defectes no
identitats per
l'equip de proves

Percentatge de
defectes no trobats per
l'equip de proves.

AP-GO-01

Indisponiblitats
detectades per
les sondes,
resoltes per
proveïdor
d'aplicacions

Disponibilitat inferior al
llindar establert segons
criticitat de negoci, per
causes atribuïbles al
proveïdor d'aplicacions
durant l'horari de servei

GO

AP-MP-02

Degradació del
software per
increment de
correctius

Creixement percentual
en nombre de
correctius

MP

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Formula d'obtenció/eina

EV

Nombre de defectes trobats pels usuaris en
proves d'acceptació / (Nombre de defectes
trobats per l'equip de proves + Nombre de
defectes trobats pels usuaris en proves
d'acceptació)
Si (Temps de servei / Temps total < llindar de
disponibilitat segons criticitat de negoci) = 1
En cas contrari = 0 Llindar de disponibilitat
segons criticitat de negoci:
o Molt alta: 99,90%
o Alta: 99,5%
o Mitja: 95%
o Baixa (no aplica)
(Nombre de correctius del període en curs Nombre de correctius del període anterior) /
Nombre de correctius del període anterior

mensual

1

0

0

0

anual

15%

10%

5%

0%

Sobre l'import de
recurrent de
l'aplicació segons la
seva criticitat de
negoci:
o 2,5% per molt alta
o 2% per alta
o 1,5% per mitja
2% de l'import de
recurrent de
l'aplicació
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Grau
Descripció

Servei

AP-GN-01

Desalineament
de l'entorn de
desenvolupament
amb entorns
CPD

Programari base i
configuració desalineats
amb els entorns de
CPD

GN

Si s'obté algun error durant el procés = 1. Si
està tot correcte = 0.

trimestral

1

0

0

0

2% de l'import de
recurrent de
l'aplicació

Implantació de
monitoratge

Dies laborables entre la
posada en producció
d’una nova aplicació i el
seu monitoratge, així
com la integració amb
l’eina de monitoratge de
CTTI

GN

Data d'inici de monitoratge de l'aplicació data de posada en producció de l'aplicació

semestral

5

4

3

2

2% de l'import de
recurrent de
l'aplicació

Modificació de
monitoratge

Hores laborables entre
la modificació d’un
servei existent i el seu
monitoratge, així com la
integració amb l’eina de
monitoratge de CTTI

GN

Data i hora de modificació del monitoratge de
l'aplicació - data i hora de posada en
producció de l'evolutiu de l'aplicació

semestral

16

8

4

2

2% de l'import de
recurrent de
l'aplicació

AP-GN-03

Periodicitat

Penalització
màxima

Nom

AP-GN-02

Formula d'obtenció/eina

Llindar Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3 grau 4

Codi

7.8.2 ANS d’Àmbit
Grau
Codi

Nom

Descripció

AM-SG-01

Aplicacions
crítiques de
negoci que
compleixen amb
la norma de
traces de la
Generalitat

Percentatge
d'aplicacions crítiques
de negoci que
compleixen la
normativa de traces de
la Generalitat.

AM-SG-02

Webs publicades
a Internet amb
HTTPS

Percentatge de webs
publicades a Internet
amb HTTPS

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Servei

Formula d'obtenció/eina

GN

Nombre d’aplicacions crítiques compleixen
norma traces / Nombre total aplicacions
crítiques

GN

Nombre total de webs publicades a internet
amb HTTPS / Nombre total de webs
publicades a Internet, d’acord a la planificació
acordada amb el CTTI

Periodicitat

Trimestral

Bimensual

Llindar Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3 grau 4

50%

70%

60%

80%

80%

90%

Penalització
màxima

100%

2% de l'import de la
suma del recurrent de
les aplicacions que
no compleixen

100%

2% de l'import de la
suma del recurrent de
les aplicacions que
no compleixen
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Grau
Codi

Nom

AM-SG-03

Correcció de
vulnerabilitats
crítiques i/o altes
d'aplicacions
critiques de
negoci

AM-GN-01

Pla anual de
canvi de versions

Descripció
Percentatge
d'aplicacions critiques
de negoci auditades
amb vulnerabilitats
crítiques i/o altes que
no han estat corregides
durant els 2 mesos
posteriors a la seva
identificació o que no
s'han aplicat mesures
de contenció sobre
aquestes vulnerabilitats.
L’adjudicatari
presentarà un pla anual
de canvi de versions,
segons la política de
versions establerta
L’adjudicatari
presentarà un pla
semestral de capacitat,
segons la política
establerta
L’adjudicatari
presentarà un pla
semestral
d’obsolescència
tecnològica, segons la
política establerta

Servei

Formula d'obtenció/eina

GN

Nombre d'aplicacions critiques de negoci
auditades amb vulnerabilitats crítiques i/o
altes que no han estat corregides durant els 2
mesos posteriors a la seva identificació o que
no s'han aplicat mesures de contenció sobre
aquestes vulnerabilitats / Nombre total
d'aplicacions critiques de negoci auditades
amb vulnerabilitats crítiques i/o altes

Llindar Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3 grau 4

Penalització
màxima

2% de l'import de la
suma del recurrent de
les aplicacions que
no compleixen

Trimestral

10%

5%

0%

0%

GN

Si NO s'ha entregat el pla anual de canvi de
versions en el termini acordat = 1.
Si s'ha entregat el pla anual de canvi de
versions en el termini acordat = 0.

Anual

1

0

0

0

1% import anual
recurrent de l’àmbit

GN

Si NO s'ha entregat el pla de capacitat en el
termini acordat = 1.
Si s'ha entregat el pla de capacitat en el
termini acordat = 0.

Semestral

1

0

0

0

1% import semestral
recurrent de l’àmbit

GN

Si NO s'ha entregat el pla d'obsolescència
tecnològica en el termini acordat = 1.
Si s'ha entregat el pla d'obsolescència
tecnològica en el termini acordat = 0.

Semestral

1

0

0

0

1% import semestral
recurrent de l’àmbit

Anual

1

0

0

0

1% import anual
recurrent de l’àmbit

Trimestral

40%

30%

20%

10%

2% import trimestral
recurrent de l’àmbit

AM-GN-02

Pla de capacitat

AM-GN-03

Pla
d'obsolescència
tecnològica

AM-GN-04

Pla de millora
contínua

L’adjudicatari
presentarà un pla anual
de Millora Contínua

GN

Si NO s'ha entregat el pla anual de millora
continua en el termini acordat = 1.
Si s'ha entregat el pla anual de millora
continua en el termini acordat = 0.

AM-EV-01

Incompliment
data pactada de
presentació
d'ofertes

Percentatge
d'incompliment de la
data pactada de
presentació d'ofertes
(tant les lliurades en el
període avaluat com les
pendents de lliurament)

EV

Nombre d'ofertes fora de termini(tant lliurades
com pendents) / Nombre d'ofertes total

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
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Periodicitat
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Grau
Codi

AM-GN-05

Nom

Descripció

Percentatge màxim
Errors detectats a d’errors, responsabilitat
la CMDB del
de l’adjudicatari,
CTTI
detectats a la CMDB
del CTTI

AC-SIC-01

Aplicacions amb
codi font
correctament
custodiat.

AC-SIC-02

Percentatge
Aplicacions amb
d'aplicacions amb
automatització
automatització del
del desplegament
desplegament
implementada.
implementada.

AC-SIC-03

Aplicacions que
realitzen els
desplegament
amb eines
alienes al SIC

Percentatge
d'aplicacions que
realitzen els
desplegaments amb
eines alienes al SIC

Iteracions per
validar
Documents
d'Arquitectura

Mitjana d'iteracions per
aconseguir la validació
d'un Document
d'Arquitectura

Termini de
validació tècnica
per entorn lliurat

Percentatge de
compliment del termini
de validació tècnica per
entorn lliurat

AC-IS-01

AC-IS-02

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
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Percentatge
d'aplicacions amb codi
font correctament
custodiat.

Servei

GN

Formula d'obtenció/eina
Nombre de discrepàncies de facturació per
falta d'inventari a la CMDB del servei /
Nombre de serveis inventariats a la CMDB.

Periodicitat

Mensual

Llindar Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3 grau 4
5%

4%

2%

0%

0,5% import mensual
recurrent de l’àmbit

100%

2% Import mensual
recurrent aplicacions
sense codi font
correctament
custodiat
2% Import mensual
recurrent aplicacions
sense automatització
del desplegament
implementada

*Càlcul mitjançant les auditories realitzades sobre
les eines de gestió de tiquets

GN

Nombre d'aplicacions amb codi font al SIC /
Nombre total d'aplicacions adjudicades que
no tinguin una excepció d'exempció.

GN

(Nombre d'aplicacions sense planificació +
Nombre d'aplicacions amb incompliment de
planificació) / Nombre total d'aplicacions
adjudicades que no tinguin una excepció
d'exempció.

GN

Nombre d'aplicacions que gestionen¹ els
desplegaments diferent al SIC / Nombre total
d'aplicacions adjudicades que no tinguin una
excepció d'exempció.

Mensual

50%

75%

100%

Mensual

50%

75%

100%

100%

Mensual

75%

25%

0%

0%

2% Import mensual
recurrent aplicació

Mensual

5

4

2

2

2% import mensual
recurrent de l’àmbit

1 - Són aplicacions que gestionen els
desplegaments entre entorns amb eines o
mecanismes diferents

GN

Nombre total d'iteracions necessàries per
aconseguir la validació / Nombre total
acumulat de documents presentats en la
vigència del contracte¹
1 -Són els documents presentats en vigència
comptabilitzant a partir de la primera versió
revisada.

GN

Nombre d'entorns lliurats¹ que han excedit els
dies establerts en el procés d'integració de
solucions / Total acumulat d'entorns lliurats
per aquest adjudicatari en la vigència del
contracte.
1- Són els entorns lliurats per projecte d'acord als
requeriments indicats per part de l'adjudicatari.

Penalització
màxima

Mensual

65%

75%

90%

100%

2% Import mensual
recurrent aplicacions
sense automatització
del desplegament
implementada
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Grau
Codi

Nom

Aplicacions amb
document
AC-GOV-01
d'arquitectura
actualitzat

Aplicacions amb
AC-GOV-02 obsolescència
gestionada

Descripció
Percentatge
d'aplicacions amb
document d'arquitectura
actualitzat

Percentatge
d'aplicacions amb
obsolescència
gestionada

Aplicacions amb
entorn de
AC-GOV-03 desenvolupament
alineat al
corporatiu

Percentatge
d'aplicacions amb
entorn de
desenvolupament
alineat al corporatiu

Excepcions
d'arquitectura
AC-GOV-04 gestionades amb
pla d'actuació
vigent

Percentatge
d'excepcions
d'arquitectura
gestionades amb pla
d'actuació vigent

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Servei

GN

Formula d'obtenció/eina
Nombre d'aplicacions¹ amb Document
d'Arquitectura disponible i actualitzat /
Nombre total d'aplicacions adjudicades que
no tinguin una excepció d'exempció.

Periodicitat

Mensual

Llindar Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3 grau 4

50%

75%

100%

100%

1 - Són les aplicacions gestionades per
l'adjudicatari.

GN

GN

GN

(Nombre d'aplicacions sense la gestió¹
planificada en el termini establert + Nombre
d'aplicacions amb incompliment de
planificació² ) / Nombre total d'aplicacions
adjudicades que no tinguin una excepció
d'exempció.
1- Són les aplicacions sense la gestió de la
obsolescència planificada en el termini establert al
plec tècnic (1 mes des de publicació de Full de
Ruta).
2- Són les aplicacions amb l'incompliment de
planificació d'eliminació de la obsolescència no
justificada.

Nombre d'aplicacions¹ amb una configuració
tècnica² diferent al de la Generalitat / Nombre
total d'aplicacions adjudicades que no tinguin
una excepció d'exempció.
1- Són les aplicacions gestionades per l'adjudicatari.
2- Són les aplicacions amb una configuració tècnica
de l'entorn de desenvolupament diferent a l'entorn
corporatiu de la Generalitat en que s'haurà de
desplegar.

Nombre d'excepcions d'arquitectura¹ amb el
calendari d'actuació per mitigar l'excepció en
estat vigent / Nombre total d'excepcions
d'arquitectura.

Mensual

65%

75%

90%

100%

Penalització
màxima
2% Import mensual
recurrent aplicacions
sense document
d'arquitectura
actualitzat

2% Import mensual
recurrent aplicacions
sense obsolescència
gestionada

Mensual

50%

75%

100%

2% Import mensual
recurrent aplicacions
100% sense entorn de
desenvolupament
alineat al corporatiu

Mensual

50%

75%

100%

100%

2% Import mensual
recurrent aplicació

1-Són les excepcions d'arquitectura gestionades per
l'adjudicatari.
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7.8.3 ANS de Contracte
Grau
Codi

Nom

Llindar Llindar Llindar
grau 1 grau 2 grau 3

Descripció

Servei

Formula d'obtenció/eina

Periodicitat

CT-GN-01

Factures
invàlides
realitzades per
l'adjudicatari.

Percentatge de factures
de l'adjudicatari que no
compleixen l'estàndard,
que estan mal emeses
o tenen un error.

GN

Nombre de factures invàlides realitzades per
l'adjudicatari / Nombre total de factures
realitzades per l'adjudicatari

Anual

70%

80%

CT-GN-02

Proactivitat

Nombre d'iniciatives de
millora implantades i
aprovades

GN

Nombre d'iniciatives de millora presentades
amb indicadors de millora associats

Quadrimestral

2

3

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
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Llindar
grau 4

Penalització

90%

100%

0,1% facturació global
del lot

4

10

0,1% facturació global
del lot
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