ANNEX VIII PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

1. INTRODUCCIÓ
L'ajuntament de Reus disposa d'una Intranet corporativa que centralitza la informació i els
processos de negoci de la corporació amb l'objectiu de posar-los a disposició dels
treballadors. És l'eina bàsica de comunicació i de gestió del coneixement de la corporació.
La intranet actual és una aplicació de desenvolupament propi i amb més de 10 anys en
producció. Les tecnologies utilitzades han quedat obsoletes i no permeten ampliar-les
amb les noves funcionalitats que es demanen les relacions funcionals i orgàniques del
seu lloc de treball, les relacions laborals amb l'Ajuntament, els entorns col·laboratius i el
treball cooperatiu.
Es constata la necessitat de disposar d'una nova intranet que superi les mancances
actuals i ofereixi les funcionalitats de negoci, organitzatives i de treball cooperatiu
necessàries en una administració pública d’acord als reptes de modernització.
La futura intranet ha de ser en a la pràctica, en el seu esperit i en el seu disseny una peça
bàsica per a implantar l'administració electrònica, de la transformació digital i de la
modernització de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE
Implantació d'una nova intranet per a l'Ajuntament de Reus que estigui basada en un
sistema de gestió de continguts basat en programari lliure.
Es realitzarà en dos fases:
- Fase 1: implantació nova intranet amb un termini màxim de 3 mesos
- Fase 2: fase de suport i manteniment que tindrà una durada de 2 anys descomptant el
temps d’implantació i 2 anys opcionals amb pròrrogues anuals.

3. ABAST DEL PROJECTE
L’abast del projecte ha de contemplar:
- Mantenir les funcionalitats de la intranet actual.
- Complir els nous requeriments tècnics i funcionals sol·licitats amb un clar objectiu de ser
una intranet col·laborativa i fàcilment accessible.
- Migració dels continguts de l'actual intranet a la nova intranet.
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- Pla de formació.
- Suport i manteniment de la nova intranet durant la vigència del contracte

4. EIXOS BÀSICS DEL PROJECTE
El projecte de la nova intranet ha de basar el seu funcionament tenint com a centre
l’usuari treballador i en la gestió de 4 àrees bàsiques: la informació corporativa, els
sistemes d'informació, les relacions laborals entre la corporació i el treballador i les eines
col·laboratives.

Informació Corporativa
(Comunicació Corporativa)

Usuari

Eines col·laboratives

NOVA INTRANET

Aplicacions
(Sistemes d’informació)

Portal de l’empleat
(RRHH)

La visió de la nova intranet és que sigui un espai comú per a tots els treballadors
municipals sense cap excepció, totalment integrada sense que es vegi cap part
diferenciada i tenint en compte que aquests tenen les següents relacions amb
l’organització:
- Relació laboral i personal: Qualsevol treballador ha d’accedir a la seva informació
laboral i personal independentment de les seves funcions i sol·licitar gestions a RRHH o
llegir el seu correu electrònic. Aquest apartat s'ha de fer integrant-se amb el Portal de
l'Empleat de Grupo Castilla que és l'aplicació corporativa de Gestió de Recursos Humans
mitjançant un enllaç, d’una aplicació de la intranet del directori corporatiu del personal i
l’enllaç al correu electrònic via web basat en la solució IBM Lotus Domino v9
- Relació funcional/orgànica: Cada treballador ha d’accedir a la informació pròpia del
lloc de treball i funcions que li han estat adjudicades dins l’organització i a la informació
corporativa general. S’entén com a informació: documents, informació multimèdia, notes,
enllaços, aplicacions, etc. Aquesta informació podrà ser privada del treballador, del
departament o Unitat Organitzativa (UO) o pública per tothom.
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- Eines col·laboratives: L'Ajuntament necessita disposar d'eines que permetin organitzar
tasques a partir de la construcció conjunta del coneixement que permetin la suma
d'esforços d'un grup per a assolir una meta comuna. A això li diem eines col·laboratives.
Aquestes eines també han de possibilitar la creació d'espais de treballs comuns per a la
gestió de projectes compartits entre diferents persones de diferents departaments així
com la comunicació àgil i interactiva entre els treballadors municipals.
Es contempla la necessitat de disposar d'una aplicació de "directori del personal
corporatiu" com una eina d'informació bàsica per a implantar les eines corporatives.
Les principals eines col·laboratives que s’han de contemplar són: els fòrums, els xats i/o
missatgeria instantània, els blocs, les wikis i les eines col·laboratives de gestió de
projectes.
5. INTRANET ACTUAL – DESCRIPCIÓ DE L’ENTORN
L’actual intranet es va desenvolupar amb php a mida amb funcionalitats bàsiques de CMS
fa 10 anys. A continuació es mostra l’estructura actual de la intranet:

La intranet actual està formada per 3 parts fonamentals que és la informació corporativa,
les aplicacions i el portal de l’empleat:
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La intranet es personalitza i s’adapta a cada usuari i facilita:
- Familiaritzar-se amb la intranet
- Mostrar la informació departamental segons el lloc de treball o rol (documents, enllaços,
aplicacions web externes, ...) de forma privada o pública.
- Enllaç al portal de l’empleat
- Enllaç a informació personal d’eines generals com el correu electrònic
- La personalització de l’entorn segons les seves funcions i preferències (afegir, modificar
o treure enllaços dins en seu entorn web personal o departamental).
La informació són objectes com enllaços, documents, aplicacions, notes, ...
Es disposa d’un directori de treballadors a partir de la informació del directori actiu i de la
base de dades del sistema de gestió de RRHH basat en la solució epsilon de Grupo
castilla.
També es disposa d’un apartat de notícies, anuncis i fòrums així com d’últims canvis i
actualitzacions realitzades a la intranet per tal que l’usuari conegui l’última informació
penjada que pugui ser del seu interès.
Cada departament o unitat organitzativa com un CMS, pot estructurar, classificar i penjar
la seva informació sense intervenció del Servei de Tecnologies de la Informació i
Telecomunicacions, en endavant STIT, amb total autonomia. Aquesta classificació es fa
com si fos un arbre i en cada branca, un conjunt d’informació o objectes que poden ser
documents, notes, enllaços o aplicacions.
La possibilitat de penjar i estructurar documentació és de cada administrador
departamental, el mantenidor departamental podrà modificar els objectes de la UO i la
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6. REQUERIMENTS FUNCIONALS
La nova intranet ha de complir amb els següents requeriments funcionals:
•

Utilitzar HTTPS amb certificat digital que proporcionaria l'Ajuntament de Reus amb
Let 's Encrypt tipus intranet.reus.local o bé intranet.reus.cat si s'accedeix des
d'internet (extranet).

•

Integració amb LDAP en Microsoft AD W2016 per a obtenir les credencials i dades
dels treballadors. Només s'ha de permetre als usuaris entrar a la Intranet que
estiguin en un grup d'AD (només permetent accedir als treballadors de la
corporació municipal no a qualsevol usuari que sigui aliè o no treballador).

•

Autenticació amb la sessió de Windows passthrough (SSO) mitjançant el
navegador.

•

Permetre la col·laboració entre treballadors via xat o missatgeria instantània i
visualització d'un directori de treballadors a partir de la informació disponible en el
AD i en la base de dades de gestió de RRHH.

•

Crear una estructura documental basada en l'organigrama de l'Ajuntament
implantada en l'Active Directory per tal de situar l’usuari en l’estructura
organitzativa.

•

Publicar continguts com a mínim els següents formats: documents en format
ofimàtic (DOC, ODT, XLS, ODS, PPT, ODP, PDF, ...), format multimèdia més estesos
(imatges, so, vídeo, gràfics, animacions), enllaços a aplicacions, enllaços a altres
webs, crear directoris i subdirectoris que a la seva vegada continguin documents,
enllaços, altres recursos i altres subdirectoris. La informació que es publiqui ha de
poder ser classificada com a pública o privada pel treballador o departament
oferint així la triple visió d'informació corporativa, funcional al lloc de treball i
personal o individualitzada.

•

Disposar d'un sistema de workflow per a la publicació de documentació segons els
diferents rols disponibles. Es valorarà que disposi d’eines de BPM.

•

Disposar d'un sistema d'estadístiques similar i/o que usi google analytics

•

Capacitat per a realitzar desenvolupaments a mida i permetre la integració amb
serveis web amb els sistemes municipals. Es valorarà la capacitat de signatura
electrònica de documents i de gestió documental.

•

Disposar d'un sistema d'auditoria d'accessos, usos i logs per a donar compliment a
la normativa vigent de protecció de dades i l'ENS.
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•

Desenvolupar una aplicació nova per al servei de "directori del personal corporatiu"
fent integració amb la informació del Directori Actiu i l'aplicació de Recursos
Humans de Grupo Castilla on es disposi informació del treballador com la
fotografia, correu electrònic, departament, telèfon fixe extern, extensió fixe, telèfon
mòbil, ubicació i altres dades personals que el propi usuari es pugui modificar i
vulgui publicar.

•

Disposar mòduls de gestió i publicació de notícies, tauler d'anuncis, informació de
continguts nous penjats, ...

•

Slider d'informació destacada i banners a la home. Aquesta informació serà
gestionada i centralitzada pel departament de comunicació de la corporació que
gestionarà l’estructura, home i continguts principals de la intranet.

•

Capacitat de generar formularis per part dels usuaris sense intervenció dels serveis
de tecnologia de la informació per a recollida de dades (enquestes, inscripcions, ...)
en BBDD i que permeti l'exportació a un full de càlcul tipus google forms.

•

Elements col·laboratius com agendes compartides, compartició d’arxius i es
valorarà especialment les funcionalitats que facilitin el treball en equip, el treball
pluridisciplinar entre departaments i la creació i gestió d'equips de projecte.

•

Disseny responsiu que permeti consultes amb mòbil, tauletes o accés remot des
d'internet. Es valorarà que es disposi d’una app per android i opcionalment per iOS
amb totes o part de les funcionalitats com l’accés web via desktop.

•

Accessibilitat nivell AA.

•

Ajustar imatge i full estils de la nova intranet a la imatge i llibre d'estils corporatiu.
Es pot consultar la web municipal, www.reus.cat, per a veure'n un cas d'us amb la
imatge i estils corporatius.

•

Disposar d'un cercador sobre tots els continguts de la intranet, incloent la
informació dins dels documents publicats. El resultat de la cerca serà íntegre i amb
el mateix format independentment que sigui una informació del tipus document,
nota, aplicació o qualsevol altre.

6.1.

SISTEMA DE SEGURETAT

Per accedir a la majoria de la informació l’usuari cal que s’identifiqui amb un usuari i una
contrasenya i només una vegada (SSO). Per integració i consolidació, el sistema de
seguretat utilitzat haurà de ser el de Microsoft Active Directory W2016 de la xarxa
informàtica municipal i haurà d'accedir mitjançant protocol LDAP. Caldrà que el
navegador agafi la identificació de l’usuari de la xarxa de forma automàtica (característica
‘passthrough’).
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Tots els treballadors hauran d’estar donats d’alta a la xarxa i al sistema de Active Directory
que defineix l’organigrama municipal. En el cas que hi hagi treballadors o col·lectius que
no disposin d’ordinadors i accés a la xarxa (com p.e. brigades o guàrdia urbana),
s’habilitaran ordinadors connectats a la xarxa dins les zones habilitades per aquest ús en
els diferents edificis municipals que ho necessitin o via dispositius mòbils, tauletes o des
d’internet via extranet.
Un usuari de la xarxa tindran un conjunt de rols i un d’aquests serà el rol per defecte. El
rol serà o definirà normalment el lloc de treball del treballador o usuari. Per exemple,
podria tenir el rol de director àrea i interventor. Cal tenir en compte que cada rol
contindrà un conjunt d’usuaris i a la seva vegada altres rols inclosos. Per exemple, el rol
programador podrà tenir tots els usuaris programadors més el rol becari de programació
que a la seva vegada contindrà tots els becaris de programació.
Cadascun dels rols pertanyerà a diferents UOs o Grups Organitzatius. La UO serà
normalment el departament o servei del treballador però podria pertànyer també a una
altra en casos en els que el treballador formi parts de Comissions, projectes o participi en
temes col·laboratius. Per exemple, el rol director d’àrea pertanyerà a direcció general i al
grup de directors d’àrea. De la mateix manera, cada UO contindrà un conjunt de rols o
UOs. Per exemple la UO del Servei de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions
estarà format del rol administratiu de STIT, Cap de STIT, departament d’infraestructura
tecnològica i departament de desenvolupament.
Cada UO de la intranet tindrà accés a un conjunt de continguts, recursos o objectes
(aplicacions, documents, notes, enllaços, ...). La informació, per la seva banda, podrà ser
accessible per vàries UOs de forma que la informació podrà ser privada per les UOs a la
que està lligada, a nivell personal o bé ser pública i visible per a totes les UOs.
Per cada rol, un usuari podrà tenir un dels següent perfils:
•

"Administrador general": accés a tota la informació amb drets de lectura, alta,
modificació i eliminació. Aquesta opció dona accés total independentment dels
rols, UOs i perfils restants que pugui tenir. Aquesta funció serà realitzada pel
departament de comunicació a nivell d’estructura, disseny i continguts principals
de la intranet i per part de Tecnologies de la Informació a nivell d’administració
tècnica.

•

"Administrador departamental" dins la unitat organitzativa a la que pertany: accés
a tota la informació de les UOs que tingui el rol assignat a aquest perfil amb drets
de lectura, alta, modificació i eliminació. També podrà crear carpetes i classificarles.

•

"Validador departamental" dins la unitat organitzativa a la que pertany: pot validar
o rebutjar la publicació de continguts de les UOs que tinguin el rol assignat a
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aquest perfil. Aquest perfil podrà utilitzar-se o no perquè en molts casos, el sistema
permetrà la publicació directa sense validació prèvia.
•

"Mantenidor departamental" dins la unitat organitzativa a la que pertany: accés a
tota la informació de les UOs que tingui el rol assignat a aquest perfil amb drets de
lectura, alta, modificació i eliminació. No podrà crear carpetes ni classificar-les ja
que aquesta acció només està delegada a l’administrador departamental.

•

"Usuari normal": accés a tota la informació només de lectura de les UOs que tingui
el rol assignat per aquest perfil.

Quan un usuari s’identifiqui a la Intranet se li assignarà el seu rol per defecte que en
principi serà el de major accessos. Si té assignat més d'un rol, sempre podrà escollir un
altre rol i per cada rol se li actualitzarà la informació i els seus continguts.
Un possible model de dades per a implementar les especificacions donades podria ser el
següent:

n
n
Usuari

n

m

m
Rol

n

m

UO

n

n

m

m

Perfil

m

Informació
Objecte

6.2.

PERSONALITZACIÓ

És important que la intranet es pugui personalitzar i adaptar a cada usuari de forma que
permeti:
A. Familiaritzar-se de forma fàcil a la intranet
B. Mostrar la informació departamental segons el lloc de treball o rol
C. Mostrar la Informació laboral que des de RRHH s'ofereix al treballador amb el portal

de l’empleat
D. Informació personal d’eines generals com el correu electrònic

S-0104/2018 aaa

E. La personalització de l’entorn segons les seves funcions i preferències (afegir,

modificar o treure enllaços dins en seu entorn web personal).
Un cop validat l’usuari, se li presentarà un conjunt d’informació per defecte tant des del
punt de vista laboral de RRHH, com personal, com des del punt de vista funcional del lloc
de treball o rol que ocupa i les UOs vinculades. Aquest entorn ha d’ésser una mena
d’escriptori web atès que l’estratègia de STIT és migrar totes les aplicacions i sistemes
d’informació accessibles via web.
Aquest entorn personal estarà format per un conjunt d’enllaços a la informació de la
intranet i podran afegir-se'n de nous, modificar-se o esborrar-se (a excepció d’alguns per
defecte com els de RRHH, STIT, comunicació o el correu).
Els enllaços tindran entitat pròpia com la resta d’informació i en funció del rol, perfil i
UOs, es veurà aquella informació a la que es tingui dret de lectura o modificació. No
s’haurà de visualitzar un contingut o enllaç en el qual l’usuari no hi tingui permisos per a
accedir.
Podem entendre llavors que els continguts seran objectes com enllaços, documents,
aplicacions, notes, ...
A continuació podem definir una llista exemple de l’entorn personal web que es podria
mostrar per defecte a l’usuari:
-

Missatge benvinguda amb el nom i cognoms i fotografia (disponible des de RRHH)

-

Rol, perfil i unitats organitzatives a les que pertany

-

Telèfon fixe (extensió interna i telèfon directe si s’escau de LDAP) i telèfon mòbil si
s’escau

-

Correu electrònic

-

Informació departamental: accés a la informació de les UOs a les que pertany segons
el seu rol.

-

Enllaços preferits (aquests seran els únics modificables).

-

Notícies

-

Directori del personal

-

Accés al portal de l’empleat

-

Cercador
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6.3.

RECURSOS WEB

Podem distingir diferents tipus de recursos dintre de la intranet:
Informació: formada per una descripció breu identificativa, un text descriptiu i
opcionalment un document, un enllaç o una aplicació. Pot ser pública o privada per al
departament/UO o pel treballador o públic.
Continguts multimèdia: contingui informació de vídeos, àudios, imatges, fotografies, ....
Xarxes socials: integració o compartició amb xarxes socials dels quals l’ajuntament hi
participa o consumeix.
Recursos: caldrà permetre la definició de recursos i la reserves d’aquests segons un
calendari. S’entén com a recursos: sales, projectors, portàtils o altre tipus
d’equipaments.
Notícies: només poden publicar notícies alguns usuaris que només podran publicar
les notícies de les seves unitats orgàniques.
Anuncis: poder ser creats per tothom. No són fòrums.
Fòrums: públics distingint el de compra i venta i un de general o altres que es vulguin
crear prèvia validació per part de l’administrador de la intranet.
Suggeriments: per àrees i general.
Directori de treballadors: cerca dels treballadors segons diferents paràmetres i
consulta de les seves dades públiques.
Cercador: ha d'haver un cercador on es definirà l’àmbit de cerca per cada àrea de la
intranet (per UO, per informació personal, per tot, ....)
Arbre de navegació: hi haurà l’opció de consultar l’arbre de navegació segons l’àmbit
on ens trobem en la intranet i que només mostri la informació accessible.

6.4.

ORGANITZACIÓ I AUTONOMIA

Cada departament o unitat organitzativa ha de poder estructurar, classificar i publicar la
seva informació sense intervenció de STIT amb total autonomia. Aquesta classificació ha
d'estar estructurada en forma de arbre i en cada branca estaran ubicats els continguts o
conjunts d’informació que poden ser documents, notes, enllaços, aplicacions, etc.
Els administradors departamentals podran publicar i estructurar documentació. El
mantenidor departamental podrà modificar els objectes de la UO i publicar informació
prèvia autorització del validador departamental i la resta d’usuaris de la UO el podran
consultar. La informació que sigui pública la consultarà tothom.
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La intranet ha de permetre que tota la informació base corporativa i departamental
(plantilles i documents marc) es pugui publicar de forma privada per al departament o
fer-la accessible per a tothom.

6.5.

PROPOSTA DE DISSENY I ESTRUCTURA

A continuació es mostra una proposta inicial de disseny:
Informació canviat. Inicialment la home caldrà

Barra identificació corporativa

ser definida per Comunicació Corporativa
Area Medi
Correu

Minimitzable

Ajuntament de REUS INTRANET
Dades RRHH

o restaurable

Informació dep.

Hora, dades
meteo.
Ambient
....
Comunicació

PI

Entorn personal
(Escriptori web)

Corporativa
Plantilles
Enllaços

..................

Segons rol
Cercadors

RRHH

Informació

Sol·licitud

corporativa

Calendari

general

laboral
Area Via
Pública

Bànners
Arbre navegació

Aquesta estructura hauria de ser comuna per tota la intranet facilitant que l’usuari
entengui com està estructurada i pugui trobar la informació. Aquesta proposta està
basada en l'estructura actual de la intranet però es poden realitzar altres propostes que la
millorin, la facin més atractiva i usable i defineixin un nou entorn amb un altra estructura.
L’estil haurà seguir la imatge corporativa (lletra, fons, colors, imatges, ....). La imatge
corporativa pot canviar en funció de l’àrea que ens trobéssim tot i que en principi serà
única.
El disseny estructural de la pàgina s’hauria de poder modificar fàcilment escollint els
components i objectes que es volen publicar. Quan un usuari modifiqui una informació
ho hauria de fer sobre el mateix entorn gràcies a la total integració.
Cada part de l’estructura de la pàgina haurà de ser dinàmica de manera que es pugui
minimitzar o maximitzar per a adaptar la informació a l'espai de la pantalla.
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6.6.

EINES COL·LABORATIVES

Una eina col·laborativa és aquella que permet organitzar una tasca a partir de la
construcció conjunta del coneixement.
En utilitzar qualsevol eina col·laborativa en contextos laborals, cal tenir clar
•

què s'hi vol fer

•

amb quines persones

•

quins són els rols d'aquestes persones

•

com s'estructura el desenvolupament de la tasca (temporalització, calendari a
complir per cadascuna de les parts…)

Les eines col·laboratives han de permetre intercanviar coneixements i experiències entre
els treballadors mitjançant la creació de comunitats i grups de treball en línia. En aquest
entorn hi trobem blocs, fòrums, wikis i d'altres eines.
Les eines col·laboratives són valuoses a l'hora de:
•

atorgar transparència a l'organització

•

donar visibilitat a la feina dels diferents membres d'un equip (secció
administrativa, p.e.)

•

millorar la motivació dels treballadors i treballadores

•

millorar el resultat final de la tasca mitjançant la integració gradual dels diferents
sabers, p.e. en la redacció d'un contracte (wiki) o en la preparació d'una reunió o
un acte (bloc o fòrum).

Les eines col·laboratives que contemplem que ha de tenir la nova intranet són: els
fòrums, els xats i/o missatgeria instantània, els blocs, els wikis. Les eines de gestió de
projectes es contemplen com a millora.
Fòrums - Participació en debats virtuals
Són espais virtuals de debat on els participants proposen un tema i altres usuaris
hi participen. És un recurs que facilita la participació i la millora en les
organitzacions.
Xats / Missatgeria instantània - Participació en xerrades en línia
A diferència dels fòrums -on la interacció es realitza de forma asíncrona, o sigui,
sense esperar resposta a l'instant-, els xats es realitzen de forma "síncrona", de
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manera que l'emissor del missatge espera del receptor una resposta immediata,
igual com faríem en una trucada telefònica.
El xat que ha esdevingut més famós ha estat l'anomenat "Messenger", però n'hi ha
d'altres amb un nombre d'usuaris cada cop més creixent -AOL, Yahoo i Google,
entre altres-. Tots ells ofereixen actualment la possibilitat d'establir conferències
-amb o sense àudio i/o vídeo- en temps real amb més d'un usuari i alguns d'ells la
possibilitat d'enviament i compartició de fitxers.
Blocs - Expressió de vivències, inquietuds, opinions i sentiments
Els blocs -en anglès i castellà: "blogs"- formen part del que anomenem
comunicació asíncrona. A diferència dels fòrums, els blocs tenen un propietari que
convida a la lectura d'opinions i/o vivències personals oferint la possibilitat
d'intervenir-hi.
Wikis - Aportació de coneixements a entorns col·laboratius
Els sistemes wiki deuen la seva fama sobretot a la creació d'enciclopèdies
col·lectives com la Viquipèdia. Les característiques dels wikis els converteixen en
una eina efectiva per a l'escriptura col·laborativa, i són usats en empreses i
comunitats com a eines econòmiques i eficaces per a la gestió del coneixement.

6.7.

EINES DE GESTIÓ DE PROJECTES

La gestió de projectes és l'activitat de planificar, organitzar, motivar i controlar recursos,
procediments i protocols per tal d'aconseguir un objectiu específic, com pugui ser
realitzar un projecte dintre d'unes restriccions d'abast, qualitat, temps i cost. Un projecte
és un esforç temporal assumit per a crear un producte, resultat o servei únic, que porta
canvis beneficiosos o valor afegit.
Hi ha eines específiques per a gestionar projectes i no es pretén que la intranet disposi
d'una eina amb totes aquestes funcionalitats aquestes funcionalitats. però si que és cert
que hi ha plataformes que disposen d'eines que ajuden a l'assoliment d'objectius
comuns més enllà del que són les eines col·laboratives que estan centrades en la
construcció del coneixement.
Sovint la realització de projectes porta implícit la creació d'espais comuns on persones de
diferents departaments, i fins i tot de fora de l'organització, tenen necessitats de construir
repositoris on compartir documents, establir calendaris i planificacions comunes, tasques,
etc...
Algunes de les eines col·laboratives, com els fòrums, disposades en aquests espais poden
ajudar a la gestió dels projectes. La possibilitat de d'autogestionar-se de les persones que
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participen en el projecte i tenir accés a aquests recursos de forma senzilla és una aspecte
clau per a poder gestionar els projectes.
Les eines de gestió de projectes es contemplen com a millora a valorar. Les possibilitats i
abast d'aquestes eines es deixa al criteri i experiència prèvies del licitador amb la seva
experiència amb l'eina i projectes similars que hagi pogut desenvolupar.

6.8.

APLICACIONS A MIGRAR / DESENVOLUPAR

La intranet actual disposa d'una aplicació pròpia de Directori Corporatiu que mostra
informació bàsica sobre els treballadors de l'Ajuntament com :
•

Departament al que pertanyen

•

nom i cognoms

•

Extensió telefònica interna

•

correu electrònica

•

Telèfon complert, Fax o ext mòbil si se'n disposa d'ells

•

Edifici

Caldria desenvolupar una aplicació a mida que realitzés la funció de Directori corporatiu i
que mantingui i millori les funcionalitats actuals.
L'aplicació a d'obtenir les seves dades del directori actiu corporatiu, del portal de
l'empleat i fer la funció de facilitar la col·laboració i coneixença entre els diferents
treballadors. Per això ha de mostrar la fotografia del treballador que està en el portal de
l'empleat i altres dades públiques que puguin ajudar a assolir aquesta funció.
Ha de permetre diferents opcions de cerca: departament, persona, extensió, ..... i ha de
poder mostrar la informació bé d'un treballador de forma individual, així com també d'un
departament sencer o d'un servei que contingui diferents departament.

6.9.

XARXES SOCIALS

El nou sistema haurà de permetre la integració o compartició de les xarxes socials de
l’Ajuntament o d’aquells perfils i xarxes que l’Ajuntament consideri pertinents.
Seria interessant que l’eina permeti automatitzar la publicació de continguts que es
publiquen a les xarxes. Per exemple, els directes que l’Ajuntament emet a través de
diferents plataformes, l’arxiu de transmissions del ple que publiquem al nostre perfil o
altres vídeos corporatius, stories, o el que s’acabi definint… I que es pugui fer de manera
atractiva i visual.
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Si entenem la intranet com un espai de coneixement compartit, seria interessant que els
treballadors o les unitats puguin compartir coneixement que poden obtenir de les xarxes
socials.

6.10. ALERTES PER ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS
El nou sistema haurà de permetre poder rebre una alerta per correu electrònic o a la
mateixa plataforma quan es generi un determinat contingut periòdic o s’actualitzin
continguts ja sigui per tot els usuaris o configurable per cada empleat.
A l’usuari li pot interessar que li arribi una alerta per email i/o a la intranet quan es
publiqui la revista DeDins municipal dels treballadors o quan Secretaria pengi l’Acte del
Ple, o que pugui automatitzar la recepció del 'rebut de salari' al meu mail…
El correu electrònic del treballador l’obtindrà el sistema del directori d’empleats.

7. REQUERIMENTS TÈCNICS ADDICIONALS
La nova intranet ha de complir amb els següents requeriments funcionals:
•

Implantació sobre una plataforma basada en programari lliure

•

Implantació sobre Linux plataforma centos 7.3 community en MV Vmware i base
de dades preferiblement mysql o en el seu defecte Oracle

•

Els documents s'han de guardar en un filesystem (no sobre la base de dades)
muntat sobre el sistema d'emmagatzematge corporatiu; els tècnics d'informàtica
municipal prepararan aquest punt de muntatge a la cabina i el publicaran al
servidor via NFS. També es configurarà espais a través de la cabina corporativa via
NFS al servidor de la intranet per les còpies de seguretat que el licitador haurà de
configurar i programar d’acord a les polítiques de seguretat municipals.

•

Multidispositiu i multiplataforma accessible en diferents navegadors (firefox,
chrome, microsoft internet explorer/edge, safari) i sistemes operatius (windows
7/10, MacOs i Linux).

•

S’haurà de configurar amb una resolució mínima de 1024x768 si és ordinador però
adaptable a la resolució del dispositiu si és mòbil, tauleta o altres dispositiu
accessible via web.

•

Per motius de seguretat les sessions d’usuari identificat que no facin cap acció
durant 30 minuts s’hauran de desconnectar o bé segons la política del sistema.
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8. MIGRACIÓ DELS CONTINGUTS DE LA INTRANET ACTUAL
Migració de la informació publicada actual de documents, carpetes, enllaços i pàgines
estàtiques del sistema actual que està en una base de dades oracle i amb arxius al nou
sistema.
La migració es realitzarà a partir dels continguts i de la informació disponible en els
diferents formats de fitxers redistribuint aquesta nova informació d'acord a la nova
estructura documental. S'ha de fer la migració dels usuaris i ajustar els seus rols a la nova
intranet per a que els autors dels continguts migrats conservin aquest rol a la nova
intranet.
El sistema actual emmagatzema la informació (documents, carpetes, enllaços i pàgines
estàtiques) sobre base de dades Oracle i sobre arxius al filesystem. La intranet actual
consta de aproximadament 70 MB de dades i 1.500 documents publicats.
Els tècnics municipals validaran la migració però les tasques de migració de l’actual
intranet a la nova intranet seran realitzades íntegrament pel contractista.

9. PROJECTE D’IMPLANTACIÓ
L’Ajuntament de Reus controlarà mitjançant la figura d’un cap de Projecte, el compliment
dels terminis acordats així com la qualitat i l’adequació dels serveis objecte d’aquest
contracte i l’execució del mateix segons els requisits d’aquest plec.
Aquest pot delegar la interlocució segons disciplines que es puguin requerir per aspectes
d’arquitectura, instal·lacions, integracions, continguts, disseny, etc.
El contractista designarà un cap de projecte que actuarà com únic interlocutor per tots els
temes relacionats amb la gestió i execució del contracte. Proposarà un calendari de
reunions de seguiment, començant per la inicial de kick-off amb els principals membres
del projecte. El cap del projecte de l’adjudicatari serà l’encarregat de fer les convocatòries
i aixecar actes de les reunions.
En el projecte, l’adjudicatari caldrà que realitzi les següents tasques:
Configuració i parametrització del sistema segons els requeriments tècnics, funcionals
i d’integració.
Migració del sistema actual
Cursos de formació i manuals d’ús
Elaboració de documentació tècnica i entregables
Fase de posta en marxa.
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Seguiment per part de les parts del correcte funcionament durant un temps
prudencial.
En el document de projecte d’implantació caldrà detallar:
a) Identificació de les tasques del projecte d’implantació.
b) Proposta de parametrització funcional i tècnica del sistema i de documentació a
entregar.
c) Diagrames de temps de les tasques a realitzar.
d) Personal tècnic assignat en cada tasca.
e) Punts de coordinació entre els tècnics que realitzen la implantació i el personal tècnic
de l’Ajuntament de REUS tant dels responsables funcionals o usuaris com dels tècnics de
STIT.
f) Proposta de formació amb els diferents cursos
La fase 1 d’implantació del projecte i nova intranet serà d’un màxim de 3 mesos. Per cada
mes d’endarreriment comportarà una falta greu.
L’Ajuntament de Reus garantirà l’accés necessari dels tècnics de l'adjudicatari en les
instal·lacions del lloc de lliurament objecte del contracte, per portar a terme el projecte
d’implantació segons dates i horaris planificats.
En el cas que les actuacions del projecte afectin el normal funcionament dels sistemes,
aquestes hauran de fer-se fora de l’horari laboral normal de les oficines d’atenció sense
preu addicional i quan hi hagi menys afectació dels serveis municipals prèvia planificació
de mutu acord.
Una vegada finalitzat el projecte, s'emetrà acta de recepció formal per part de
l'ajuntament a partir del qual es podrà facturar la primera fase i entrarà la segona fase de
suport i manteniment del contracte.
La infraestructura base (ordinadors, servidors, electrònica de xarxa, sistemes operatius,
base de dades, ...) serà proporcionada íntegrament per l’Ajuntament de Reus.
El pla de formació haurà de formar als administradors del departament de STIT que
administraran el CMS (desenvolupament i sistemes) així com del departament de
comunicació corporativa que gestionarà el disseny i continguts principals de la intranet.
També inclourà tres sessions de formació als usuaris finals interlocutors de cada
departament municipal que gestioni continguts. El licitador haurà de concretar les
sessions que impartirà per perfil, hores i continguts.
El contractista haurà d’entregar en cada fase la documentació de les actuacions i
configuracions realitzades així com manuals de formació a cada perfil indicat en el pla de
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formació en format electrònic. El licitador haurà de concretar quin tipus de documentació
detallada entregarà.
Únicament podran participar en el projecte el personal tècnic del contractista amb
certificat oficial en vigor del CMS implantat; aquest requisit no serà necessari pel cap de
projecte o el dissenyador que només hauran d’acreditar experiència en projectes similars.

10. SUPORT I MANTENIMENT
El licitador haurà de presentar una proposta de suport i manteniment així com les
característiques i la certificació del suport tècnic. El preu del manteniment no es
contempla com un preu fix sinó com un preu hora en funció de les hores de tècnic
dedicades pel contractista que es facturarà trimestralment per serveis prestats.
El suport i manteniment haurà d’estar garantit per l’adjudicatari durant la durada del
contracte i inclourà tot el programari i sistema instal·lat d’acord a l’objecte del contracte
de forma integral «claus en mà».
El suport serà funcional, consultes d’ús,
desenvolupament, configuració tècnica o de sistemes.
El licitador realitzarà habitualment el servei de suport i manteniment de forma remota
d'acord a les polítiques i sistemes de seguretat municipal. Excepcionalment i per motius
tècnics degudament justificats i acreditats o degut a una fallada del programari, es farà de
forma presencial i en aquest últim cas, les dietes estaran incloses en el preu del suport i
manteniment de l'oferta econòmica.
El suport i manteniment inclourà la correcció de qualsevol mal funcionament o disfunció
del sistema així com actualitzacions del sistema motivat per noves versions, subversions o
revisions, noves funcionalitats, seguretat, final de suport de la versió, etc.
El servei de suport i manteniment haurà de cobrir horari laboral de dilluns a dijous de
9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 i divendres de 9:00 a 14:00 excepte festius a excepció
del període del 1 de juny al 30 de setembre que haurà de ser de 9:00 a 14:00 de dilluns
a divendres. El canal d’atenció serà preferentment per mitjans electrònics o per telèfon.
El suport i manteniment haurà de ser realitzar exclusivament per personal tècnic del
contractista amb certificat oficial en vigor del CMS implantat.

11. MODEL DE GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I PETICIONS
El contractista tindrà un sistema de recepció de peticions o incidències a través d’una
plataforma accessible via web i/o correu electrònic, mitjançant una eina de tiquets que
permeti el seu seguiment i gestió per la resolució de les incidències detectades.
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12. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (SLA)
L'adjudicatari haurà de complir, com a mínim, els acords de nivell de servei proposats
(SLA) i a les penalitzacions previstes en cas d’incompliment.

ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (SLA)
CONCEPTE

SLA

PENALITZACIONS

SOL·LICITAT

SOL·LICITADES

Temps de posta en marxa <= 3 mesos des de Infracció
greu
del sistema
la
signatura
del d’endarreriment
contracte

per

cada

mes

Temps màxim de resposta < 5 dies laborables
d’una
incidència
lleu,
consulta, desenvolupament
o configuració tècnica

Infracció lleu entre 5 i 10 dies laborals i
infracció greu quan es superior a 10 dies
laborals

Temps màxim de resposta < 2 dies laborables
d’una incidència greu

Infracció lleu entre 2 i 3 dies laborals i
infracció greu quan és superior a 3 dies
laborals

Temps màxim de resolució < 1 dia laborable
d’una incidència molt greu

Infracció greu entre 1 i 2 dies laborables i
molt greu quan és superior a 2 dies
laborables

Criteris d’aplicació dels nivells de servei (SLA)
a) Un dia laboral s’entén passat 8 hores en horari laboral del suport i manteniment i
un dia natural s’entén passat 24 hores naturals durant els 365 dies l’any.
b) Tots aquests paràmetres s’entenen que hauran de ser assumits per l’adjudicatari a
excepció dels casos no imputables.
c) El licitador, com a mínim haurà d’indicar les condicions requerides en la taula
d’acords de nivell de servei, a no ser que la millori. En cas cap les condicions poder
ser pitjors de les indicades.
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Tipus incidència
•

S’entendrà per incidència lleu aquelles que entorpeixin el treball de l’usuari sense
provocar cap parada.

•

S’entendrà per incidència greu aquella que sigui lleu i a més degradi el sistema i
afecti a l’usuari final, en quant no permeti desenvolupar de forma normal la seva
tasca, provocant parades intermitents del sistema. Caigudes intermitents i
repetides, caigudes de rendiment que provoquin la parada del desenvolupament
de les tasques de l’usuari. Elements que provoquin el reinici reiterat del sistema,
etc.

•

S’entendrà per incidència molt greu, aquelles que son greus i a més afecten molt
significativament a l’usuari final de la corporació no podent desenvolupar les seves
tasques. Per tant, parada i mal funcionament total del sistema.

Penalitzacions
Atès la importància del present contracte, es contemplen penalitzacions segons les faltes
lleus, greus o molt greus, per incompliment dels SLA, especificades a la taula anterior:
•

L'acumulació de 3 faltes lleus originarà una falta greu.

•

L'acumulació de 3 faltes greus originarà una falta molt greu.

•

L’acumulació de 2 faltes molt greus es considerarà motiu de rescissió immediata
del contracte abans de la finalització prevista.

S’aplicaran per cada penalització, les compensacions econòmiques previstes al plec
administratiu.

13. CONFIDENCIALITAT
L’empresa adjudicatària queda expressament obligada a mantenir absoluta
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer amb ocasió del
compliment del contracte, especialment les de caràcter personal.
L'empresa adjudicatària quedarà obligada a la no difusió de cap tipus de codi d'accés o
qualsevol altre tipus d'informació que pugui facilitar l'entrada als sistemes de
l’Ajuntament, així com a no fer un ús incorrecte dels permisos i privilegis que es
concedeixin al seu personal per a l'execució d'aquest contracte.
L'empresa adjudicatària es farà responsable dels perjudicis que se li puguin ocasionar a
l’Ajuntament degut a d'incompliment de qualsevol de les condicions esmentades.
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14. PROTECCIÓ DE DADES
En el cas que la prestació dels serveis, suposi la necessitat d’accés a dades de caràcter
personal, el contractista, com a responsable del tractament, queda obligat al compliment
de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’Adjudicatari respondrà, per tant, de totes les infraccions en que podria incórrer en el cas
que destini les dades personals a una altra finalitat, les comuniqui a un tercer , o en
general, les utilitzi de forma irregular, així mateix quan no adopti les mesures
corresponents per l’emmagatzematge i custòdia dels mateixos. A tal efecte, s’obliga a
indemnitzar a l’Ajuntament de Reus, per qualsevol dels perjudicis que sofreixi directament
o per tota reclamació, acció o procediment, que porti la seva causa per incompliment o
compliment defectuós per part de l’adjudicatari del disposat tant en el contracte com en
la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
L’adjudicatari únicament tractarà les dades de caràcter personal als que pugui tenir accés
conforme a les instruccions de l’Ajuntament de Reus i no els aplicarà o utilitzarà amb una
finalitat diferent a l’objecte del contracte, ni les comunicarà, ni tant sols per la seva
conservació, a d’altres persones/tercers.
L’Adjudicatari caldrà que adopti les mesures tècniques i organitzatives necessàries que
garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, atès que els elements tecnològics objecte del contracte
hi seran exposats així com l’acció humana.

15. DEMOSTRACIÓ PRÀCTICA
Els licitadors hauran de realitzar durant la fase de valoració, una demostració pràctica del
funcionament de la proposta d'intranet simulant un entorn com el de la corporació
municipal als tècnics municipals designats per tal d'aclarir, tots els dubtes funcionals i
tècnics així com per poder valorar l'agilitat d'ús i compliment de requeriments.

16. DISSENY GRÀFIC
El disseny de l'aplicació ha de seguir les normes del disseny corporatius com es poden
veure a la web corporativa (http://www.reus.cat/) o a la seu electrònica
(https://seu.reus.cat).
El disseny de la intranet ha de seguir un disseny web responsiu que permeti adaptar els
continguts del lloc a ordinadors de sobretaula i portàtils així com a diferents tipus de
dispositius com mòbils o tauletes.
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El disseny ha de seguir els estàndards del W3C amb l'objectiu de millorar la seva
accessibilitat WCAG 2.1 d’acord al RD 1112/2018 de 7 de setembre sobre accessibilitat
dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector públic.
El licitador en la seva oferta haurà de fer una proposta de disseny de la intranet, valorantse la seva senzillesa, usabilitat i l’experiència positiva que pot generar a l’usuari.

17. DOCUMENTACIÓ DE LA PROPOSTA TÈCNICA
Independentment de la documentació de tipus administratiu sol·licitada, els licitadors
presentaran la següent documentació obligatòria de caràcter tècnic en el sobre B seguint
estrictament el següent guió:
1.- Arquitectura tecnològica de la solució a implantar
2.- Característiques funcionals de la intranet
3.- Projecte d’implantació i migració de continguts
4.- Proposta de formació i transferència de coneixement
5.- Proposta de disseny gràfic
6.- Característiques del servei de suport i manteniment
7.- Altres aspectes addicionals que es considerin oportuns
Serà causa d'exclusió de l’oferta presentada en el cas que la documentació tècnica
lliurada no segueixi el guió definit anteriorment o s’especifiquin millores en el sobre
B que han d’anar al sobre C segons els criteris de valoració obtinguts
automàticament.
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