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CLÀUSULA 1.- DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
•
•
•
•
•

•

La passarel·la de pagament s’ha de poder activar des del portal de
l’Ajuntament (eTràmits): https://tramits.tarragona.cat/General/Index.aspx i ha
de quedar integrada en l’aplicació de gestió d’ingressos (GTT).
El servei ha d’admetre les targetes bancàries d’ús més freqüent a
Catalunya. Com a mínim les targetes Visa i MàsterCard, individuals o
d’empresa, nacionals o estrangeres.
El pagament telemàtic emetrà un rebut electrònic que reculli les dades
de l’operació, que el ciutadà podrà guardar i/o imprimir.
No es podran retrocedir operacions sense la prèvia autorització de la
Tresoreria municipal de l’Ajuntament.
Els cobraments s’abonaran diàriament en el compte restringit de
recaptació que l’Ajuntament tindrà obert en l’entitat adjudicatària (o
obrirà si no és actualment entitat col·laboradora de la Recaptació) i que
es vincularà a aquest servei.
El servei ha de permetre el retorn d’informació del pagament en
diferents modalitats:
o Amb resposta on-line en el mateix moment de la realització del
pagament, i per tant poder donar per cobrat els rebuts de forma
síncrona.
o Amb resposta no on-line, i per tant, el retorn de la informació
dels cobraments diària caldrà que estigui disponible via
descàrrega arxius Quadern 43 i Quadern 60 per la corresponent
càrrega als sistemes municipals

CLÀUSULA 2.- DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SERVEI
•
•
•

•

L’accés al servei de pagament es realitzarà sota protocols de seguretat
i privacitat (https, tls,etc).
El sistema de pagament implementarà de forma obligatòria la
introducció del CVV2 de la targeta (sèrie de tres números situats a la
part posterior de la mateixa)
El sistema ha de poder ser implementat en qualsevol web o plataforma,
tant la indicada com qualsevol addicional que l’Ajuntament de
Tarragona sol·liciti, amb independència del sistema operatiu i
llenguatge de programació.
La integració del servei amb els portals web municipals, s’ha de poder
realitzar en diferents modalitats :

o

o

•

•

A mode crida a URL securitzada al propi servei i per tant
totalment delegat amb el retorn o no de resultat de la transacció
segons necessitats de l’Ajuntament (indicats al punt 3)
A mode integració mitjançant sentències informàtiques
incorporades als webs municipals que permetin l’execució
remota del propi servei, amb retorn del resultat de la transacció
on-line.

L’Adjudicatari haurà de lliurar un document tècnic d’ajuda i guia a la
instal·lació de cada modalitat de servei de la passarel.la de pagament
així com donar suport tècnic al servei de Tecnologies de la Informació i
la Comunicació de l’Ajuntament de Tarragona fins a la corresponent
posada en marxa.
El servei caldrà que lliuri un entorn de pre-producció per a validar i
provar els serveis abans de posar-se en producció

CLÀUSULA 3.- QUALITAT DEL SERVEI
•

L’adjudicatari caldrà que en tot moment lliuri les solucions a
l’Ajuntament de Tarragona, adaptades i acomplint la normativa vigent
en tot moment sobre els sistemes i mitjans de pagament així com
normes i estàndards bancaris.

•

L’adjudicatari caldrà que disposi d’un servei de contacte i atenció, tant
per usuaris finals del servei com pel personal de la corporació, per
resoldre qualsevol qüestió, dubte i/o incidència vinculat amb la
prestació del servei. Així mateix, davant la importància del servei,
caldrà que en cas d’incidència, resolgui la mateixa abans de 24 hores
naturals des de la comunicació i recepció de la mateixa.
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