PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE MANTENIMENT EVOLUTIU I CORRECTIU DE LES APLICACIONS EN ENTORN
WEB-CANIGÓ I WEB–J2EE DE L’AGÈNCIA
1. ABAST DEL CONTRACTE

Objecte del contracte
L’objecte d’aquest contracte és garantir el suport funcional i tècnic per les aplicacions en entorn Web Canigó i Web – J2EE de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Com a tasca addicional, també serà
objecte del contracte el suport tècnic i funcional d’altres sistemes d'informació implantats en altres
entorns.

Descripció de la situació actual
Funcionalitat actual
En l'actualitat l’Agència disposa de diverses aplicacions en entorns tecnològics i funcionals diferents.




Aplicacions en entorn Web – Canigó
- Ajuts a l’Adquisició d’Habitatges (AAH) – J2EE Canigó 1.0
- Sistema de Revisió de Préstecs (SRP) – J2EE Canigó 1.0
- Sistema Integrat de Tràmits, Edificis i Persones (SITEP) – J2EE Canigó 1.0
Aplicacions en entorn Web – J2EE
- Ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges (iAREHA) – J2EE
- Test d’Edificis i Immobles (TEDI) – J2EE
- Entrada descentralitzada de TEDIs pels Col·legis d’Arquitectes i Aparelladors (COACS) – Visual
Basic

Aplicacions Web desenvolupades sobre Canigó
L’Agència disposa de les següents aplicacions Web desenvolupades amb la versió 1.0 de Canigó:


Aplicatiu de Gestió d’Expedients d’Ajuts a l’Adquisició d’Habitatges (AAH)
Aquest aplicatiu permet tramitar els visats de contractes, que són verificacions per part de la
Generalitat de que els contractes de venda o lloguer d’habitatges protegits s’ajusten a les condicions
exigides per les qualificacions dels habitatges, i les sol·licituds dels ciutadans d’ajuts per a l’adquisició
d’habitatges.



Sistema de Revisió de Préstecs del Decret 157 (SRP)
Aquest aplicatiu permet tramitar els expedients de revisió dels préstecs del decret 157/2002.
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Sistema Integrat de Tràmits, Edificis i Persones (SITEP)
Aquest aplicatiu permet integrar en una única base de dades la informació relativa a les diferents
persones físiques o jurídiques que sol·liciten qualsevol dels tràmits relacionats amb el client, així com
els habitatges que intervenen en aquests tràmits. També permet obtenir un registre de tots els tràmits
(expedients) que cada ciutadà sol·licita per cada habitatge.

Infraestructura Tecnològica
Aplicacions Canigó ubicades en el CPD del client.
L’entorn tecnològic sobre el qual treballen aquest aplicatius és:






Arquitectura: 3 capes Web
Base de dades: Oracle 9i v 9.2.06
Llenguatge de Programació: Java 2 EE v 1.4.2_03-b02
Programari base: Apache 2.0.53 - Tomcat / 5.0.28
Versió Canigó: 1.0.1

Tant l’arquitectura com la base de dades, en els diferents entorns (desenvolupament, integració i
producció) es troben en el CPD de l’Agència.
Aplicacions en entorn Web – J2EE
El client, disposa dels següents aplicatius en relació a aquest servei, segons el diagrama adjunt:

COACS
(Entrada
descentralitzada
de TEDIs)

TEDI
(Test d’Edificis i
Immobles)

Oracle
DMAH



iAREHA
(Ajuts a Rehabilitació
d’Habitatges)

iAREHA: Sistema Web de Gestió d’Expedients d’Ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges
Aquest sistema té per objecte tramitar les sol·licituds per acollir-se als ajuts en matèria de rehabilitació
d’edificis d’us residencial i habitatges.

El sistema es basa en l’aplicació del programa Etxelaguntza, desenvolupada pel Govern d’Euskadi
(Etxebide – Departament d’Habitatge i Assumptes Socials), que gestiona les subvencions de
rehabilitacions d’edificis d’aquella comunitat. El codi font del mateix va ser cedit pel Govern d’Euskadi
a la Generalitat de Catalunya per tal d’adaptar-lo als requeriments especificats en el decret 455/2004.


TEDI: Test d’Edificis i Informes d’Habitatges
Aquest sistema té per objecte gestionar les sol·licituds de Test d’Edificis i Informe Intern d’Idoneïtat
d’Habitatges, requisit per tal d’acollir-se als ajuts establerts al decret 455/2004 i al decret 13/2010.



COACS: Entrada descentralitzada de TEDIs pels Col·legis d’Arquitectes i Aparelladors
Aquest sistema té per objecte el registre dels Test dels Edificis realitzats pels tècnics del Col·legi
d’Arquitectes o del Col·legi d’Aparelladors.

Infraestructura Tecnològica
La infraestructura tecnològica està formada pels tres entorns tecnològics que suporten les aplicacions
implicades, situats al CPD de l’Agència. Per cada sistema, aquests entorns són:


iAREHA: Sistema de Gestió d’Expedients d’Ajuts a la Rehabilitació per les Oficines d’Habitatge
o
o
o
o

Arquitectura: 3 capes Web
Base de dades: Oracle 9i v 9.2.06
Llenguatge de Programació: Java 2 EE v 1.4.2_03-b02
Programari base: Apache 2.0.53 - Tomcat / 5.0.28

L’aplicatiu iAREHA disposa de connexió a GECAT, mitjançant XCOM, i a S@RCAT, mitjançant
esquema ORACLE.


TEDI: Test d’edificis i Informes d’Habitatges
o
o
o
o

Arquitectura: 3 capes Web
Base de dades: Oracle 9i v 9.2.06
Llenguatge de Programació: Java 2 EE v 1.4.2_03-b02
Programari base: Apache 2.0.53 - Tomcat / 5.0.28

L’aplicatiu TEDI disposa de connexió a S@RCAT, mitjançant esquema ORACLE.


COACS: Mòdul d’entrada descentralitzada de TEDIs
o
o
o

Arquitectura: Aplicació local
Base de dades: arxius de text pla estructurats segons el format de informació a recollir en el
document del Test de l’Edifici
Llenguatge de Programació: Visual Basic

Per les aplicacions Web es disposa de tres entorns:
o

Integració:
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o

o



Presentació i Lògica de negoci: es disposa d’una mateixa màquina amb el servidor Web
Apache i el servidor d’aplicacions Tomcat ubicat en el CPD del client.



Dades: es disposa d’un servidor de base de dades Oracle 9.2 situat també en el CPD del client
(instància de desenvolupament). Actualment els esquemes Oracle d’integració i acceptació són
el mateix.

Acceptació:


Presentació i Lògica de negoci: es disposa d’una mateixa màquina amb el servidor Web
Apache i el servidor d’aplicacions Tomcat ubicat en el CPD del client.



Dades: es disposa d’un servidor de base de dades Oracle 9.2 situat també en el CPD del client
(instància de desenvolupament). Actualment els esquemes Oracle d’integració i acceptació són
el mateix.

Producció:


Presentació: es disposa de dos servidors Web Apache ubicats en el CPD del client. Un d’ells
està ubicat en la DMZ pròpia del Departament, per donar servei als usuaris externs a la xarxa de
la Generalitat, i l’altre està situat en la xarxa interna, per donar servei als usuaris interns de la
Generalitat.



Lògica de negoci: es disposa d’un únic servidor d’aplicacions Tomcat situat en el CPD del client.



Dades: es disposa d’un servidor de base de dades Oracle 9.2 situat també en el CPD del client
(instància de producció).

2. Descripció del servei
Abast del projecte
Abast Funcional
L’abast funcional d’aquest projecte inclou els aplicatius següents:


Aplicacions Web desenvolupades sobre Canigó (Framework J2EE CTTI)
- Ajuts a l’Adquisició d’Habitatges (AAH) – J2EE Canigó
- Sistema de Revisió de Préstecs (SRP) – J2EE Canigó
- Sistema Integrat de Tràmits, Edificis i Persones (SITEP) – J2EE Canigó



Aplicacions desenvolupades en entorn Web – J2EE
- Ajuts a la Rehabilitació d’Habitatges (iAREHA) – J2EE
- Test d’Edificis i Immobles (TEDI) – J2EE
- Entrada descentralitzada de TEDIs pels Col·legis d’Arquitectes i Aparelladors (COACS) – Visual
Basic

Requeriments funcionals
Els diferents serveis que haurà de dur a terme l’adjudicatari són els següents:
Servei de manteniment correctiu i evolutiu de les aplicacions
Per als sistemes descrits amb anterioritat, tindrà la responsabilitat de realitzar els manteniments
correctius i/o evolutius. Les tasques de manteniment contemplaran totes les fases necessàries, des de
la recollida de requeriments, anàlisi de la necessitat, dissenys associats i desenvolupament dels mòduls
de codi corresponent.
Servei de recollida de requeriments i d'anàlisi de les noves funcionalitats
Aquest servei es basa en la tasca de definició i plantejament de solucions en les noves necessitats
informàtiques del client. Per una banda es poden presentar nous requeriments en els sistemes
actualment implantats, per altre, cal abordar nous plantejaments directament relacionats amb nous
requisits provocats per la normativa vigent. Cal disposar de capacitat d'assimilació de les noves directrius
que es derivin de l'aplicació de la nova normativa, així com, l’adaptabilitat i/o adequació dels sistemes
actuals, així com capacitat de detecció de noves solucions quan en els actuals sistemes sigui impossible
o molt costós realitzar qualsevol implantació de noves funcionalitats.
Serveis addicionals:
Consultoria d’un mes per a la migració de la base de dades d’Oracle 9i de 32 bits a 64 bits, i millora dels
servidors corresponents a les aplicacions AAH, SRP, SITEP i AREHA, per tal d’analitzar les afectacions
necessàries d’aquesta migració. Les tasques a realitzar serien:
-

Revisió de les llibreries i servidors d’aplicacions que fan servir les aplicacions AAH, SRP,
SITEP i Areha per validar la seva actualització a tecnologia 64 bits.
Dependències de les aplicacions amb sistemes externs.
Canvis que suposarien en les aplicacions.
Revisió dels entorns on estan les aplicacions i pla de migració dels mateixos.
Prova de concepte en entorn no productiu de migració de base de dades de 32 a 64 bits.
Definició del pla de proves a realitzar per garantir el correcte funcionament de les
aplicacions després de la migració.
Establiment de pla de contingència.
I altres tasques que es considerin que s’han de tenir en compte i no previstos inicialment.

Requeriments operacionals
Requeriments de formació
L’adjudicatari haurà d’actualitzar els manuals de formació existents, tant dels usuaris de les aplicacions
com els dels operadors i tècnics, segons les modificacions que s’efectuïn en els diferents aplicatius.
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3. Condicions d’execució
Mitjans personals – DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE C (CRITERIS AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT)
Les empreses hauran d’adjuntar els currículums dels diferents perfils, per a acreditar que es compleixen
els requisits tècnics especificats a continuació.
D’acord amb les funcionalitats descrites en l’apartat 2 “Descripció del Servei”, es necessitarà aquests
perfils:
 Aplicacions Web desenvolupades sobre Canigó del client:
o

1 perfil professional “Analista/Programador”, amb dedicació del 100%.

 Aplicacions en entorn Web – J2EE del client:
o

1 perfil professional “Analista/Programador”, amb dedicació del 100%.

Els dos perfils hauran de tenir com a mínim 2 anys d’experiència.
A continuació, s’indica el nivell de coneixements i/o participació en projectes que s’hauran d’aportar:




Manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions Web desenvolupades sobre Canigó del client.


Entorn de desenvolupament Canigó.



Llenguatge de programació JAVA.



Gestor de base de dades ORACLE.



Arquitectures Java2EE.



Desenvolupament de Web Services (SOAP) i XML.



Servidors Apache/Tomcat.



Definició i disseny de sistemes de gestió d'expedients.



Definició de procediments i la seva adaptabilitat a solucions informàtiques

Manteniment evolutiu i correctiu de les aplicacions en entorn Web – J2EE del client.


Llenguatge de programació JAVA.



Gestor de base de dades ORACLE.



Definició i disseny de sistemes de gestió d'expedients.



Desenvolupament i manteniment de WebServices (SOAP) i XML.



Definició de procediments i la seva adaptabilitat a solucions informàtiques.



Servidors Apache/Tomcat.

Mitjans personals – DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EL SOBRE B (CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR)

 Servei suplementari (160 hores entre els dos perfils):
-

1 Consultor/arquitecte en tecnologia Java amb més de 5 anys d’experiència en l’arquitectura
i construcció d’aplicacions, per fer la revisió de l’aplicació actual.

-

1 Perfil DBA Oracle per analitzar entorns i preparar pla de migració, amb una experiència
mínima de 3 anys.

Caldrà presentar els currículums dels perfils de consultor/arquitecte en tecnologia Java i el perfil DBA
Oracle per tal de comprovar que acrediten l’experiència descrita.
En cas que les empreses licitadores presentin perfils que no compleixen amb l’experiència sol·licitada
implicarà la no valoració de l’oferta presentada.

Infraestructura necessària per dur a terme el servei
El servei es prestarà a l’Àrea TIC ubicada a les dependències de l’Agència del carrer Diputació de
Barcelona i aquesta facilitarà la infraestructura i els mitjans tècnics necessaris per a dur a terme el servei.
Mesures de qualitat en l’execució dels contractes
L’adjudicatari haurà de definir el pla de qualitat que consideri necessari per garantir la qualitat en el servei
prestat, tant en el procés de producció com en el producte que resulti.

Productes resultants del manteniment
L’adjudicatari haurà d’actualitzar, en el format que s’acordi, els productes lliurables contemplats per la
metodologia de gestió de projectes:














Estudis Previs
Anàlisi funcional
o Situació actual (com es tracta la problemàtica ara)
o Situació futura (com es tractarà la problemàtica amb la solució adoptada)
Disseny de la solució
o Disseny tècnic (Inclou infrastructura i maquinari nous)
o Disseny funcional
o Model de dades
Pla de proves unitàries (tècniques i funcionals).
Pla de proves d’integració (tècniques i funcionals).
Pla de posada en funcionament i Pla de contingència.
Pla de gestió del canvi.
Manuals d’usuari
Manuals tècnics
Manuals de posada en funcionament
Manuals d’operació
Qualsevol altre documentació aplicable a aquest tipus de treball
o Requeriments mínims d’instal·lació
o Etc.
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Evidència documental de la realització i comprovació efectives de les proves.
Informes del resultat del control de l’aplicació d’estàndards de qualitat (control o assegurament
de qualitat).

4. Pla de transició i devolució del servei
La proposta del licitador respecte al pla de transició i al pla de devolució del servei, s’especificarà tenint
en compte la terminologia següent:







Adjudicatari actual: És el proveïdor que actualment es fa càrrec del servei objecte d’aquest plec.
Nou adjudicatari: És l’adjudicatari futur de la present licitació i, per tant, qui serà responsable de la
provisió del servei objecte de la licitació.
Fase de transició: És el període de temps que comença en el moment en què el nou adjudicatari es
fa càrrec del servei i que per definició acaba quan el servei està estabilitzat en els nivells de servei
actuals. Aquesta fase té una limitació temporal d’1 mes i el licitador pot oferir una durada inferior.
Fase de captura del coneixement: És la fase prèvia a la fase de transició, durant la qual el nou
adjudicatari realitzarà amb el suport de l’adjudicatari actual la captura del coneixement i la
transferència tecnològica necessària que li permetrà assolir la provisió definitiva del servei al final de
la fase de transició. El licitador haurà d’incloure en la seva oferta econòmica aquesta fase i també
haurà d’incloure en l’oferta tècnica com durà a terme aquesta fase, la duració prevista i el seu grau
d’implicació.
Fase de transformació: En el cas que el servei a donar per part del nou adjudicatari, no sigui igual
al que dóna l’adjudicatari actual, aquesta fase s’aplicarà una vegada estabilitzat el servei, per tal
d’implantar els canvis requerits.

Definició del pla de transició i devolució del servei:
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta econòmica i tècnica:


Proposta de pla de transició:
o Definició del marc temporal i recursos necessaris per dur a terme el pla de transició.
o Planificació detallada de la fase de captura del coneixement, la duració prevista i el seu grau
d’implicació.
o Planificació detallada de la fase de transició pròpiament dita, duració prevista i definició dels SLA
ofertats fins a l’estabilització definitiva, com a mínim dels actuals.
o En cas que sigui necessària una fase de transformació, duració prevista i especificació detallada
de com es durà a terme.



Proposta del pla de devolució del servei:
o Definició de la durada del pla de devolució ofertat.
o Quantificació del recursos que es considerin necessaris per realitzar la transferència de
coneixement i la transferència tecnològica, per tipus de serveis ( Help Desk, suport on-site,...)
o Mètode previst per fer la transferència de coneixement (paral·lel, workshops,...)
o Requeriments que es demanin al nou adjudicatari per completar la correcta transferència de
coneixements i la transferència tecnològica, per tipus de serveis.
o També s’ha de proposar el pla de lliurament de:
 Coneixement. Determinar el nombre de sessions de traspàs i tipologies d’aquestes
(workshops, conferències, formació d’equips mixtos)





Documentació. Determinar la documentació tècnica que és lliurarà, els terminis de lliurament
i, en cas que siguin necessàries, planificació i tipologia de les sessions d’explicació de la
documentació.
Infraestructura. Determinar les accions a emprendre en el traspàs de la infraestructura de
maquinari i programari.
Servei. Determinar les condicions del pla de traspàs del servei, incloent-hi el pla de
comunicació de canvi a l’usuari.
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