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1 INTRODUCCIÓ
L’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (en endavant, IMI), creat l’any 1990, és un
organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona que té, entre les seves funcions, la de prestar
tota mena de serveis informàtics i de telecomunicacions a l'Ajuntament de Barcelona i als
organismes i les empreses públiques que en depenen.
Alineat amb l’estratègia desplegada per l’Ajuntament de Barcelona, l'IMI ha definit un Pla de
Mandat per tal de donar resposta a les necessitats tecnològiques de l’Ajuntament per al període
2016‐2019.
Aquest pla de mandat defineix un conjunt de programes i iniciatives. Aquest projecte s’engloba
dins del programa orientat a la racionalització i modernització de les Plataformes d'aplicacions per
tal de reduir costos i millorar els serveis d'aplicació.
La iniciativa concreta que motiva aquest projecte es el tancament o eliminació de les plataformes
de desenvolupament Centura.
Cal transformar les aplicacions i dades vives o històriques a plataformes més modernes i
econòmiques amb l’objectiu de tancar aquestes plataformes a finals del 2018.
Quant a la reconstrucció de les aplicacions que encara estan en ús, per a cada cas s'ha d'estudiar la
millor plataforma de desenvolupament corporativa IMI per allotjar la nova aplicació.
1.1 Antecedents
L'actual Registre d'Activitats i Tràmits és una aplicació de la Direcció de Serveis d'Informació i
Atenció Ciutadana (DIAC) de l'Ajuntament de Barcelona que permet consultar els comptadors de
la tramitació que realitza la DIAC a les OACS i al 010.
Actualment existeixen 26 aplicacions que envien informació a la base de dades del RAT, mitjançant
processos batch (diaris en la major part dels casos). Aquesta informació arriba en una taula
intermitja i diàriament el RAT fa la captura definitiva de la informació. El manteniment de les
taules mestres del RAT es fa des del Host.
La consulta d'aquesta informació es realitza amb l'aplicació desenvolupada en Centura, que
presenta moltes limitacions en la consulta i extracció de la informació dels tràmits.
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1.2 Situació actual
La Direcció d'Atenció Ciutadana (DAC) utilitza la informació del RAT per elaborar una sèrie de
informes que serveixen per:
● Conciliar amb les empreses proveïdores, com p.e.: l’OAC de Sant Miquel
● Informar a les direccions de la activitat realitzada
Atesa a la diversitat de aplicacions, fa que la explotació de la informació del RAT generi manca de
fiabilitat en les dades. Manca que es resol manualment per part del personal de la DAC.
Igualment l’elaboració dels diferents informes també comporta realitzar unes actuacions manuals.
Problemàtica

Comentaris

Manteniment de les
taules mestres al Host

El manteniment es realitza al Host i es distribueixen a la bbdd del
RAT i finalment al Access d’explotació.

Processos BATCH

Es produeixen incidències en els processos planificats.

Aplicacions
graven

que

no

Sistemes que no estan actualitzant el RAT
Hi ha arxius externs en diversos formats que cal transformar i
capturar manualment.

Captures manuals

●
Incoherències
dades

en

Falta de informació

les

●
●
●

Algunes aplicacions envien el valor Districte/Sector del
CtrlUser en comptes del Departament.
Diversos criteris de format del camp Hora..
El camp Altra dada esta poc informat o amb criteris dispars.
Camps Departament, Transacció i Terminal. Algunes
aplicacions no l’informen.

L’estructura del RAT hi ha mancança de dades per poder obtenir
estudis específics, p.e. si l’usuari ha estat autentificat.
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Usuaris Flotants

Usuaris que canvien de OAC en funció de les necessitats, és difícil
poder discriminar l’OAC on han operat. Cal identificar‐los.
Actualment es fa amb una taula auxiliar al RAT.

Usuaris Sant Miquel

Cal identificar‐los, actualment es fa amb una taula auxiliar al RAT.

Processos manuals

Diversos processos de verificació, transformació i finalment
explotació de les dades.

Qualitat de les dades

Actualment es basa en estudis manuals basats en l’experiència.

Explotació de les dades

Els estudis d’activitat es realitzen en Excel i es distribueixen còpies
als destinataris.

2 OBJECTE
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis informàtics per l’anàlisi, construcció,
implantació i gestió del canvi de la nova aplicació del Registre d’Activitats i Tràmits (RAT) per tal de
optimitzar i millorar la qualitat dels informes actuals.
2.1 Procediment de contractació
La contractació es realitzarà pel procediment obert simplificat, tot entenent que optar per aquest
tipus de procediment permet assolir una major eficiència i agilitat en la tramitació de la
contractació, garantint la màxima concurrència i competitivitat.

3 ABAST
3.1 Serveis inclosos
3.1.1 Servei de desenvolupament
Adquisició coneixement funcional, tècnic, d’arquitectura i de mòduls comuns de l’actual RAT
necessaris per al desenvolupament dels sistemes d’informació. Inclou la preparació dels equips i
entorns necessaris pel desenvolupament del RAT.
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Gestió, control i seguiment dels projectes, assegurant la seva qualitat i la seva gestió del canvi
associada.
Definició i disseny de l’arquitectura del RAT, satisfent els estàndards i directrius dictats per l’IMI.
Desenvolupar els processos ETL amb l’eina Integration Services, en aquesta tasca es comptarà amb
la col∙laboració dels especialistes del IMI.
Elaboració i execució dels plans de proves (d’integració, de rendiment, de UAT, UA OT ...) així com
completar i executar els plans de proves funcionals
3.1.2 Servei de suport a la implantació
El procés d’implantació (pas a producció) compren les activitats necessàries per a la gestió de la
incorporació de noves versions de l’aplicació com a conseqüència del desenvolupament de les
millores. Inclou la coordinació amb Explotació i Sistemes de l’IMI per a la planificació i execució
d’aquestes activitats d’acord amb els procediments de traspàs de programari a l’entorn productiu
que l’IMI tingui operatiu en cada moment. També inclou el suport per a resoldre les incidències
que apareguin durant el procés d’implantació. Aquest últim punt queda recollit específicament a
l’abast del contracte dins de les tasques de gestió del canvi.
Serà responsabilitat de la Direcció del projecte la correcta actualització d’aquesta informació.
L’adjudicatari serà l’encarregat de fer el seguiment i actualitzar‐la als comitès. L’adjudicatari serà
l’encarregat de coordinar i promoure l’actualització del cens dels tràmits actuals definint els
mecanismes per tal de distribuir i recopilar les fitxes de documentació de tràmits de les aplicacions
als actuals responsables del seu manteniment. S’adjunta model de fitxa a
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12.4 ANNEX 4: Fitxa de recollida de dades de tramitacions
3.1.3 Gestió del Canvi
L’adjudicatari estarà obligat a elaborar i a executar un Pla de Gestió del Canvi amb els següents
límits i obligacions:
●
●
●
●

Pla de Desplegament.
Pla de Formació.
Pla de Comunicació.
Pla de Suport.

El Pla de Gestió del Canvi presentat serà validat per la Direcció del Projecte i requerirà de la seva
aprovació per a ser admès.
El Pla de Gestió del Canvi estarà integrat dins del Pla de Projecte. En el cas que durant la fase
concursal s’hagi presentat un Pla de Gestió del Canvi, l’adjudicatari podrà presentar per ser
aprovar per la Direcció del Projecte. En cas contrari l’adjudicatari haurà d’elaborar un Pla de Gestió
del Canvi que inclogui els diferents plans abans indicats.
3.1.3.1 Pla de Desplegament
El Pla de Desplegament és un conjunt d’accions que defineix el procediment per abordar la posada
en marxa del projecte, per tal que sigui efectiva la seva posada en funcionament, que sigui
raonablement ràpida, i que no provoqui efectes indesitjats i que si ho fa, no siguin massa extensos
en el temps ni en l’organització.
El Pla de Desplegament ha d’incloure el disseny de 5 informes amb l’eina PowerBI.
3.1.3.2 Pla de Formació
Ha d’incloure una descripció detallada de les accions formatives previstes, la definició del públic
objectiu i el contingut previst per a cadascuna d’elles. Es preveu un màxim de 15 persones
usuàries de l’aplicatiu. Aquestes, un màxim de 8 seran administradores.
El pla de formació ha de incloure, com a mínim, els següents continguts:


Accés a les fonts de dades des de PowerBI. Funcionament dels informes pre‐evalorats. Ús
de l’eina de RAT Consulta per a usuaris de consulta. La durada d’aquestes sessions de
formació no podran ser inferiors a 4h.
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Ús de l’eina de RAT Consulta per a usuaris administradors. La formació en aquests
continguts no pot ser inferior a 4h.

Per a cadascun d’aquests continguts es planificaran com a mínim 2 sessions, de forma que es
garanteixi l’assistència dels usuaris.
3.1.3.3 Pla de Comunicació
L’adjudicatari haurà de definir i executar el pla de comunicació del projecte, que haurà
d’incloure una descripció detallada de les accions comunicatives previstes, els destinataris de
cadascuna d’elles i el disseny de les mateixes. Continguts mínims del Pla de Comunicació són
els següents:
● Objectius de comunicació previstos al Pla: que el conjunt d’usuaris de l’eina estiguin
informats amb temps suficient de tot el procés de posada en marxa i desplegament de
l’eina.
● Identificació de les audiències clau per a la comunicació:
● Línies bàsiques d’actuació.
● Concreció de les accions, eines i canals que donin sortida a les línies d’actuació.
○ Data prevista de desplegament a producció.
○ Calendari de formació (amb detall de les dates per a cadascun dels cursos inclosos
al Pla de Formació.)
● Calendari d’execució o cronograma
● Mecanismes de seguiment i control del pla.
3.1.3.4 Suport a Usuaris
El pla de suport té com a objectiu la resolució de dubtes i la recepció d'incidències o bé problemes
emesos per l'usuari. El suport es dona des de la posada en marxa d'una aplicació fins al final del
projecte, de manera que es garanteixi que, en tot moment, els diferents departaments de
l'Ajuntament afectats tenen l'ajuda necessària per a la resolució de consultes i s'assegura
l'assimilació al nou entorn de treball. Aquest pla tindrà una durada mínima de 3 mesos a comptar
des de la finalització de la migració i la formació tal i com s’estableix a l’apartat Durada del
contracte. Això no exclou que el pla pugui iniciar‐se abans si així es requereix per part del Cap de
Projecte de l’Ajuntament.
L’adjudicatari serà responsable del suport a tots els usuaris en mode electrònic i telefònic.
Com a mínim, el pla de suport a usuaris ha d’incloure:
● Dimensionament del personal de suport, al llarg del temps, a partir de la implantació.
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● Detall de la gestió de peticions de canvi i incidències: registre, anàlisi, priorització, així com
el seu seguiment fins a la seva resolució.
● Informes de seguiment del servei: periodicitat, contingut i enregistrament de peticions i
dubtes.
● Horari del servei de suport: de dilluns a divendres de 8:00 a 18:00.
● Acord de nivell de servei que haurà de ser acordat entre l’adjudicatari amb l’Ajuntament de
Barcelona.
3.1.3.5 Documentació d’aplicacions
L’adjudicatari serà l’encarregat de coordinar i promoure l’actualització del cens dels tràmits
actuals definint els mecanismes per tal de distribuir i recopilar les fitxes de documentació de
tràmits de les aplicacions als actuals responsables del seu manteniment. S’adjunta model de fitxa a
12.4 ANNEX 4: Fitxa de recollida de dades de tramitacions.
3.1.4 Garantia
El desenvolupament del nou RAT ha de tenir un període de garantia de 12 mesos des de la seva
recepció i acceptació del nou sistema RAT. Durant el període de garantia, l’adjudicatari haurà de
fer‐se càrrec del manteniment correctiu. Aquesta garantia inclourà:
● Esmena d’errors o mancances que es manifestin en el funcionament del nou RAT, o que
siguin descoberts mitjançant proves o qualsevol altre mitjà
● Documentació lliurada incomplerta o que contingui deficiències.
3.1.5 Manteniment evolutiu i perfectiu
L’adjudicatari estarà obligat a presentar un pla de manteniment evolutiu i perfectiu on
s’especifiqui la durada i dedicació. Aquest pla ha de contenir com a mínim una bossa d’hores de 80
hores per a millores sol∙licitades per la direcció del projecte. L’adjudicatari haurà de proposar
l’equip de treball dedicat per aquest manteniment, així com els mecanismes de control que
aplicarà per a garantir el seu correcte funcionament.
3.2 Serveis no inclosos
Els següents serveis estan exclosos de l’abast del projecte:
● L’adquisició de llicències de software.
● Suport de PowerBI a usuaris finals, consumidors dels informes. Sí està inclosa la generació
dels informes i el suport a la generació d’informes.
● Elaboració dels informes finals de Power BI d’explotació del RAT, exceptuant els 5 primers.
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4 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ
En aquest apartat es descriuen els requisits que ha d’incloure la solució i que s’agrupen de la
següent manera:
● Funcionals.
●

Tècnics generals.

●

Arquitectura.

●

Seguretat.

●

Qualitat

●

Altres.

Als apartats següents s’expliquen de forma més detallada cadascun d’aquests grups de requisits.
4.1 Requisits funcionals
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar les adaptacions del model actual al model proposat. A
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12.2 ANNEX 2: Descripció de la Solució es detallen les funcionalitats amb major profunditat.

Procés

Taules mestre

Model actual

Model proposat

Allotjades i mantingudes al
Host.
Captura manual sobre Access.

Allotjades a la bbdd del RAT.
Mantingudes amb nova aplicació
web.

● OffLine: Sap/Host/ePob i
Càrrega des de apps

processos batch diaris.
● OnLine: bbdd temporals
amb processos batch
diaris.
● Càrregues manuals.

● OffLine:

Sap/Host/ePob
mantenir arxius intermitjos i
processos batch.
● OnLine: implementar canvis en
els mòduls comuns i eliminar
processos batch.
● Automatitzar
càrregues
manuals.
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● Procés manual.
● Absència d’indicadors de

Depura‐
ció

qualitat.

● Automatitzar el procés amb
eines ETL del IMI (Integration
services)
● Creació de informes de qualitat.
● Avisos d’incidències (e‐mail).

● Automatitzar el procés amb
Integració

● Procés manual.
● S’apliquen
múltiples

Transfor
‐
mació

regles i criteris.

● Excels compartits i còpies
Explotació
comunicació.

i

locals.
● eMail als destinataris.
● RAT Centura.

eines ETL del IMI (Integration
services)
● Implementar la lògica de negoci
a la nova aplicació.
● Afegir noves transformacions
que permeti obtenir mes
informació (p.e. estudi per
usuaris,
normalitzar
hores,
analitzar el camp Altra_Dada).

● Nova aplicació de consulta que
substitueix l’actual RAT Centura.
● Creació d’informes amb l’eina
PowerBI.
● Publicació a web i compartició
als destinataris corresponents.

4.2 Requisits tècnics generals
Per a aplicacions Internet cal assegurar el compliment de la normativa d'accessibilitat UNE
139803:2004: la interfície de l'aplicació ha de complir amb els punts de control de prioritat 1 i amb
els de prioritat 2 que corresponen al nivell d'adequació AA de les directrius WCAG 1.0 (Web
Content Accessibility Guideline) de la WAI (Web Accessibility Initiative).
Com a criteri general, s'ha de separar el contingut de la presentació, ajustar‐se a l’especificació CSS
2.1 del W3C (World Wide Web Consortium) utilitzant les Fulles d’Estil proporcionades per
l’Ajuntament de Barcelona.
Per aconseguir aquest objectiu s'han de complir els requisits i consideracions definides a la “Guia
de desenvolupament” i al document “Directrices de Desarrollo. Plataforma .NET IMI”.
La presentació s’ha de visualitzar correctament amb els navegadors de la família Gecko (Firefox),
MS Internet Explorer 8 o posterior.
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Per a aplicacions internet cal assegurar el compliment dels requisits de prioritat 1 i 2 de la norma
UNE 139803:2012 (equivalent a nivell AA en WCAG 2.0). Les versions de navegador mínimes
suportades han de ser Mozilla Firefox 34, Google Chrome 37, Safari 7.1 (IOS 8), Microsoft Internet
Explorer 9 i Edge 12. L'Ajuntament proporcionarà els elements de la imatge corporativa i
indicacions de com utilitzar‐los per tal que se segueixi de la normativa gràfica de l’Ajuntament de
Barcelona.
4.3 Requisits d’arquitectura
4.3.1 Entorns
L’IMI disposa de 4 entorns per a l’execució d’aplicacions. 2 d’aquests entorns estan dedicats a la
fase de construcció d’aplicacions de la metodologia ADINET:
● Entorn local: el desenvolupament es fa en el PC del desenvolupador. Aquest entorn
permet fer totes les proves i integracions necessàries del producte.
●

Entorn d’integració: en aquest entorn s'instal∙len en primera instància les aplicacions.
Permet identificar els errors d’integració amb els components de l’arquitectura de l’IMI.

●

Entorn de pre‐producció: una vegada depurats els errors d’integració, les aplicacions
s'instal∙len en aquest entorn. És idèntic a l’entorn de producció i permet comprovar que les
aplicacions funcionaran correctament quan s'instal∙lin en producció.

●

Entorn de producció: aquest és l’entorn definitiu en el que treballa l’usuari i on s’han de
deixar instal∙lades les aplicacions.

Totes les aplicacions lliurades a l’IMI s’han d'instal∙lar, posar en funcionament i provar en aquests
quatre entorns.
4.3.2 Plataforma per al desenvolupament
Les aplicacions desenvolupades en J2EE han de complir amb els requisits tècnics generals que es
detallen al punt 4.2 del plec.
L’arquitectura tecnològica que en l’actualitat utilitza l’IMI per al desenvolupament d’aplicacions
J2EE es basa en els següents servidors:
Servidor Web
Sistema operatiu

Linux SUSE 11

Servidor web

IBM HTTP Server 8.5.5

Servidor Aplicacions
Sistema operatiu

Linux SUSE 11

Servidor Aplicacions

WebSphere 8.5.5 en cluster
Client WebSphere MQ 7.5

IDE

ELD( Eclipse + Tomcat)
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Servidor OES
Sistema operatiu

Novell Open Enterprise Server 2.0.3
(x86_64) SP3 sobre SUSE Linux 10 #1
x86_64

LDAP

eDirectory for Linux x86_64 v8.8 SP6

Servidor BBDD
Sistema operatiu

Linux Enterprise Server 11

Servidor BBDD

Oracle 11g sobre SUSE

A la imatge següent es mostren els models de xarxa utilitzades per a desenvolupaments d’Internet
o bé d’Intranet.

Intranet

Internet

4.3.3 Estàndards d’integració
L’IMI disposa d'un bus de serveis implementat amb Websphere Message Broker. Aquest bus
distribueix les crides als serveis implementats en qualsevol dels entorns principals: Host, SAP,
JavaEE i .Net; des de les aplicacions i sistemes d'informació en qualsevol dels entorns clients: Host,
SAP, JavaEE, .Net i Client/Servidor (estació de treball).
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Es proporcionen adaptadors “natius” que fan la funció de connexió des de cada plataforma amb
les cues MQ proporcionades pel broker. També s'invoquen els serveis via transport MQ
principalment.

4.3.4 Estàndards de desenvolupament
4.3.4.1 Requisits d’Integració
L'arquitectura del IMI es basa en l'arquitectura MVC (Model‐Vista‐Controlador). Aquest model
separa les funcionalitats corresponents a manteniment de dades de les de presentació. Això
suposa les següents avantatges:
●

Permet minimitzar la dependència entre els mòduls de presentació i de manteniment.

●

Permet que diferents equips puguin desenvolupar amb perfils diferenciats.

●

Permet que, quan cal introduir canvis (tècnics, aplicació de nous estàndards, etc.) el traspàs
necessari sigui mínim.

Per implementar aquesta arquitectura l’IMI utilitza:
●

El framework openFrameIMI.

●

Els components d’ús general de l’IMI.

●

Els elements de programació de l’especificació J2EE: JSP’s, Servlets, EJB’s, Classes, etc.
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L’adjudicatari del concurs està obligat a utilitzar openFrameIMI per al desenvolupament dels
productes del projecte desenvolupats en tecnologia J2EE.
A més de l'estructura lògica dels components segons el patró MVC, OpenFrameIMI divideix els
seus components en una arquitectura de 3 capes:
●

Capa de Presentació.

●

Capa de Lògica de Negoci.

●

Capa d’Integració i Accés a Dades.

En cadascuna d’aquestes capes s'han definit diferents serveis que es mostren en el gràfic de la
pàgina següent. A més dels serveis propis de cadascuna de les capes s'ofereixen Serveis de
Propòsit General, adequats per a qualsevol de les capes. Tots els serveis es troben definits
mitjançant interfícies, quedant així aïllats dels desenvolupaments concrets.
Els diferents serveis es troben empaquetats en llibreries jars diferents. Això ofereix l’avantatge que
cada aplicació únicament cal que disposi de les llibreries que necessita. Per tant quan es
desenvolupen noves aplicacions únicament cal centrar els esforços en el desenvolupament de les
Web Actions y de les funcionalitats de Negoci.
Els serveis i la base tecnològica utilitzats per OpenFrameIMI es poden representar de la següent
manera:

19

Aquest gràfic recull la major part dels serveis disponibles a l’IMI, però no necessàriament tots ells.
Els licitadors que ho creguin necessari, poden demanar a l’IMI la informació detallada dels
mateixos.
OpenFrameIMI no és el responsable dels estils de presentació, aquests depenen del que determini
la Direcció Tècnica d’Internet i l’Usuari final.
OpenFrameIMI ofereix serveis de presentació (pantalles, tags, llistats) que agilitzen la construcció
d’aplicacions, però que no és obligatori utilitzar si no donen satisfacció als requisits de l’usuari.
Encara que no s’utilitzin aquests serveis sí s’hauran d’utilitzar la resta de serveis comuns
comentats anteriorment.
Els estàndards i guies J2EE existents a l’IMI determinen diferents aspectes com:
● Els entorns de desenvolupament on s’han de provar i posar en funcionament les
aplicacions J2EE.
●

Les eines de desenvolupament de què es disposa.

●

La tipologia dels fitxers que composen les aplicacions, la seva nomenclatura i els directoris
on s’han de col∙locar segons els tipus.

●

Els passos a seguir durant el desenvolupament, tenint en compte tant la creació de noves
aplicacions com la modificació de versions existents.

●

El manual d’ús d’OpenFrameIMI, que inclou l’explicació del detall de l’arquitectura base i la
guia d’us per a cada servei.

4.3.4.2 Sistemes a integrar
El nou sistema/aplicació “Nou RAT” ha de estar integrat amb l’arquitectura de sistemes de l’IMI.
En concret, s’hauran de desenvolupar integracions amb els següents sistemes:
● Control User (Autentificació).
● Traces.
Per a la integració amb aquest sistemes s’haurà d’utilitzar el WebSphere Message Broker (WMB)
de l’IMI descrit anteriorment. Els licitadors que així ho creguin convenient, poden demanar a l’IMI
la documentació detallada explicativa de cadascun d’aquests serveis.
4.4 Requisits de seguretat
4.4.1 Pla de traces
El projecte ha de disposar d’un Pla de Traces d’acord amb els models de documents que disposa
l’IMI i on es detalli la informació requerida.
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En cas que sigui necessari, el proveïdor haurà de proporcionar un repositori central de traces propi
amb garanties de veracitat, d’integritat i confidencialitat.
Addicionalment als requeriments establerts per llei, la granularitat de les traces serà definida
d’acord amb els requeriments de l’IMI en base a les seves necessitats concretes i als requeriments
interns de la organització Municipal.
L’IMI definirà per a quins serveis el proveïdor bolcarà la informació recollida sobre el repositori
central de traces corporatiu de l’IMI i per a quins serveis el proveïdor haurà de garantir l’accés en
mode consulta a tota la informació del seu repositori. El proveïdor haurà de desenvolupar el
mecanisme de sincronització d'aquestes traces i implantar‐lo.
Les traces del repositori del proveïdor s’hauran de retenir durant un període no inferior a 1 any,
que serà revisable en funció de necessitats de cada servei. En cas de tractar dades personals de
nivell Alt (segons LOPD), les traces d’accés indicades al RLOPD (article 103) s’hauran de guardar
durant un mínim de 2 anys. El proveïdor assegurarà el marcatge de les traces amb requeriments
específics de conservació.
4.4.2 Pla d’autoritzacions
El proveïdor haurà de dissenyar el sistema d’autoritzacions per gestionar l’accés al sistema
d’informació. Per això, elaborarà un pla d’autoritzacions on s’inclogui la informació referent a la
gestió de les autoritzacions dels perfils d’usuari.
El pla d’autoritzacions haurà de recollir el perfilat d’usuaris, persones que autoritzin, circuit
d’autorització i els mecanismes amb els que es gestionen les autoritzacions.
4.4.3 Dades de prova
El proveïdor es compromet a assumir tota la responsabilitat en la creació de dades de proves per
testejar els serveis. En cap cas s’utilitzaran dades de l’entorn de producció per fer proves.
El proveïdor haurà de contemplar els recursos necessaris per generar els jocs de dades de proves
del sistema d’informació. A la fase de Disseny haurà d’establir com es crearan i mantindran
aquests jocs de dades per tots els casos d’ús requerits per tal de realitzar les proves necessàries.
En cas que es plantegi emprar dades de l’entorn productiu per generar jocs de dades de proves,
aquestes seran les mínimes necessàries i hauran de ser sotmeses a un procés d’ofuscació que
haurà de ser aprovat pel propietari de les dades. L’adjudicatari es farà càrrec del desenvolupament
dels procediments de tractament de dades (ofuscació, truncament, etc.) en cas que fossin
necessaris.
Tota manipulació de dades de l’entorn de producció haurà de ser informada i aprovada pel
propietari de les mateixes.
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4.4.4 Informe de seguretat
El proveïdor elaborarà a petició de seguretat un informe on es detallaran tots els aspectes
rellevants sobre Seguretat del seu projecte.
L’estructura d’aquest informe incloent la informació requerida es lliurarà al proveïdor durant les
primeres etapes del projecte.
4.5 Requisits de Qualitat
L’Oficina de Qualitat de l’IMI estableix un conjunt de processos per tal d’assegurar la qualitat de la
documentació i dels processos de gestió i seguiment dels projectes segons marca la metodologia
ADINET.
Dins de l’àmbit del projecte es defineixen quatre punts de control que permeten assegurar que el
projecte compleix amb els requisits mínims que permetin assegurar la viabilitat i l’èxit del mateix.
Aquests punts de control s’anomenen checkpoints.
Cada checkpoint porta associat un conjunt d’evidències (documentació, vist‐i‐plaus...) i la seva
principal característica es que són elements que permeten parar l’execució del projecte. Això vol
dir que, quan l’Oficina de Qualitat detecti que les evidències associades a un determinat
checkpoint no tenen la qualitat establerta a la metodologia ADINET, aquest fet es posarà en
coneixement del Comitè de Direcció de Projecte, que serà l’òrgan encarregat de decidir si el
projecte continua o no endavant. Els quatre checkpoints previstos són els següents:
Checkpoint 1
Checkpoint 2
Document
Pla de Projecte
Checklist
Pla de Riscos
Elaboració del Pla de
Proves
Casos d'ús
Maqueta (*)
Acceptació Documentació
Funcional
Acta Aprovació
Arquitectura del Sistema
Validació Requisits Gestió
Documental (en cas que
apliqui)

Checkpoint 3
Disseny Tècnic

Checkpoint 4
Traspàs a
pre/producció

Certificació de bones pràctiques
Acceptació funcional
Test Integració Infraestructures
Execució del Pla de Proves
Acceptació del Centre de Gestió
Documental (en cas que
apliqui)
Verificació MIB i Requisits LOPD
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(*) Per maqueta s’entén una aplicació que incorpori les funcionalitats identificades com a crítiques
i que permeti a l’usuari entendre la lògica de funcionament del producte per tal de poder donar el
seu vist i plau.
Tots els productes lliurats han de portar associada una Acta d’Acceptació signada del producte o
productes lliurats, en la que es faci referència als mateixos (incloent el seu nom i la seva versió). La
signatura d’aquest document d’acceptació per part dels Caps de Projecte de l’adjudicatari i de
l’IMI, és condició necessària per a que l’adjudicatari pugui emetre la factura corresponent.
4.6 Altres Requisits
4.6.1 Idioma
Obligatòriament l’adjudicatari desenvoluparà els sistemes i interfícies d’usuari externes en català.
Això inclou també la documentació de gestió i documentació tècnica requerida i lliurada durant
l’execució del projecte.
4.6.2 Històric
Es requereix que el nou sistema del RAT mantingui la informació dels darrers 4 anys. L’adjudicatari
haurà d’incloure a la seva proposta el procés del manteniment i supressió de les dades.

5 ORGANITZACIÓ
Amb caràcter general, l’IMI 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 projecte segons la metodologia i els estàndards de l’IMI.
Igualment l’IMI proporcionarà interlocutors per a les diferents disciplines del projecte:
● Presa de requisits.
●

Arquitectura.

●

Implantació.

●

Proves.

●

Desplegament.

Aquests interlocutors tindran la responsabilitat de validar les parts del sistema que estiguin sota la
seva responsabilitat i segons la metodologia descrita en aquest plec.
Cal que els licitadors detallin a les seves propostes quina és l’organització que proposen per al
projecte. L’estructura proposada ha d’incloure com a mínim la figura del Cap de Projecte del
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proveïdor, que serà l’interlocutor únic entre l’adjudicatari i l’IMI per a tots els temes relacionats
amb la gestió i execució del contracte. Les funcions i responsabilitats del Cap de Projecte del
proveïdor estan detallades a l’apartat Recursos Humans d’aquest plec.
L’organització del projecte s’haurà d’ajustar‐se als requisits mínims que s’especifiquen als
següents apartats.
5.1 Comitè de Direcció
Les seves funcions són les de supervisar la marxa del projecte i la presa de decisions que afecten a
l’objectiu i abast del mateix. El coordinador del Contracte per part de l’adjudicatari assistirà a les
reunions d’aquest Comitè sempre que sigui requerit per qualsevol dels seus membres. Quan ho
faci serà el responsable de l’elaboració de la documentació de seguiment del projecte necessària
per a tal fi i també d’aixecar l’acta de les reunions d’aquest Comitè a les que hi assisteixi.
Es reuneix normalment un cop al mes de forma presencial, encara que es podrà convocar amb
caràcter extraordinari sempre que es consideri necessari. En formen part:
● Gerència de la DAC
● Comitè de direcció de la DAC
● Gerència de l’Institut Municipal d’Informàtica
● Director de Desenvolupament de l’IMI
● Cap de Projecte de l’IMI
● Coordinador del Contracte de l’adjudicatari
● Cap de projecte per part de l’adjudicatari
5.2 Comitè de Seguiment
S’encarrega del dia a dia del projecte. Resol les incidències i conflictes menors que apareguin al
llarg de la vida del projecte.
Es reuneix normalment un cop a la setmana. Està format pels Caps de Projecte de l’adjudicatari i
de l’IMI i els membres de Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana que aquesta
dessigni. Quan calgui, es podrà convidar a les reunions del Comitè de Seguiment als membres de
l’equip de projecte necessaris per a tractar en profunditat determinats temes. El Cap de Projecte
de l’adjudicatari és l’encarregat de fer les convocatòries i d’aixecar acta de les reunions d’aquest
Comitè.
5.3 Reunions de seguiment
Amb caràcter obligatori, es convocarà una reunió de Kick‐off o llançament de projecte amb els
principals membres del projecte (Usuaris, Responsables de client, Equip de l’adjudicatari i Equip
IMI).
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Es convocaran també amb caràcter obligatori, una reunió per a cada tancament de fase del
projecte:
● Tancament de la fase d’Elaboració amb l’acceptació dels requisits i l’acceptació de
l’Arquitectura del sistema per part de l’IMI.
●

Tancament de la fase de Construcció.

●

Tancament del projecte amb l’acceptació del sistema per part de l’Usuari i/o de l’IMI.

Durant la fase de llançament del projecte es realitzaran reunions amb els següents interlocutors
de l’IMI:
● Explotació i Sistemes
●

Seguretat i Protecció de Dades.

●

Oficina d’Arquitectura.

●

Oficina de Qualitat i Planificació de Projectes.

6 METODOLOGIA
El projecte emmarcat en el present contracte es desenvoluparà utilitzant la metodologia ADINET
pròpia de l’IMI.
En el punt 12.1 ANNEX 1: Metodologia
metodologia.

d’aquest document l’adjunta la descripció de la

7 RECURSOS HUMANS
L’adjudicatari proporcionarà l’equip que consideri necessari, amb els perfils adients de persones
suficientment qualificades, per portar a terme el projecte complint els objectius, els terminis de
lliurament i la qualitat exigible.
7.1 Funcions per Perfil
A continuació s’identifiquen i es descriuen els perfils a proporcionar per l’adjudicatari:
Perfil

Responsabilitat

Cap de Projecte

És el màxim responsable de dur el projecte a bon port. Per tant serà
responsable de la gestió del projecte en les condicions descrites en aquest
plec. Les seves principals tasques són:
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Analista Funcional

●

Controlar i gestionar els recursos del projecte.

●

Realitzar i actualitzar en cada fase o iteració el Pla de Projecte.
Especialment: calendari, riscos, tasques, recursos i involucració dels
participants.

●

Monitorar mitjançant el pla de projecte.

●

Gestionar accions correctives a les incidències.

●

Gestionar els canvis.

●

Assegurament el compliment del Pla de Qualitat.

●

Interlocució amb l’IMI i coordinació i gestió de les seves peticions.

Les seves principals tasques són:
● Realitzar la presa de requisits, tot identificant els casos d’ús i el
detall dels mateixos.
●

Analistes
programadors/
Programadors

Realitzar les proves funcionals del sistema.

Les seves principals tasques són:
● Desenvolupament de les funcionalitats amb els requeriments
funcionals i tècnics definits.

L’adjudicatari pot proposar incloure altres perfils addicionals, si així ho considera necessari per a la
correcta execució del projecte. L’IMI podrà demanar en qualsevol moment a l’adjudicatari el llistat
de persones que formen part de l’equip de projecte.
7.2 Característiques professionals
L’experiència professional que s’exigeix per a cada perfil és la següent:
Perfil

Experiència/Coneixements

Coordinador del
contracte

Cal que acrediti una experiència mínima de 4 anys en l’àmbit de la
consultoria estratègica i/o projectes de transformació organitzativa, tant
en l’àmbit públic i/o privat.

Cap de Projecte

Cal que acrediti una experiència mínima de 4 anys en gestió de projectes.
Cal també que acrediti experiència mínima de 2 anys en projectes de
l’àmbit de gestió pública.

Analista Funcional

Cal que acrediti una experiència mínima de 4 anys amb rol d’analista en els
darrers 7 anys en contractes de construcció, evolució o migració de
sistemes d’informació.

Analistes

Cal que acrediti una experiència mínima de 2 anys fent tasques d’analista
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programadors/
Programadors

programador / programador J2EE. A més, caldrà acreditar experiència en
projectes on s’hagin emprat eines ETL i de BI de tipus d’autoconsum.

Els licitadors concretaran en la forma que s’indica en el plec de clàusules administratives
particulars, la composició de l’equip de treball que posaran a disposició del contracte, acreditant
que tenen l’ experiència professional exigides en el quadre anterior.
L’IMI es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el projecte en
qualsevol moment i rebutjar‐lo en cas que no compleixin amb els requisits exigits. Les despeses
que es derivin com a conseqüència de canvis en l’equip de projecte aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte durant tota la
vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de l’equip, que no
sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a l’IMI i la substitució s’haurà de fer
per un perfil que com a mínim tingui les mateixes característiques professionals i tècniques que les
exigides en aquesta clàusula; en cas contrari i sense el consentiment de l’IMI aquest fet serà
susceptible de sanció.
A més, en cas de substituir algun membre de l’equip de treball, s’exigirà el següent:
● Un període de formació, a càrrec de l’adjudicatari, pel nou membre que s’incorpori a
l’execució del contracte.
● Un període de coexistència, d’un mínim d’un mes, entre la persona que causa baixa i la
persona que s’incorpora.

8 CONDICIONS D’EXECUCIÓ
A continuació es detallen les condicions d’execució del present contracte.
8.1 Lloc de prestació del contracte
L’equip humà aportat per l’adjudicatari durà a terme les tasques de construcció del sistema en els
seus propis locals, l’adjudicatari haurà d’aportar medis logístics suficients per a la prestació del
servei des de les seves instal∙lacions.
En les ocasions que ho requereixin, es podrà demanar el desplaçament a les oficines de l’IMI per a
la prestació d’aquell servei que sigui necessari, essent obligació de l’adjudicatari l’aportació de les
eines que siguin necessàries per a la prestació d’aquest.
Les reunions de seguiment es realitzaran a les oficines de l’IMI.
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La connexió amb l’IMI es podrà fer amb les següents alternatives:
Mitjançant un enllaç dedicat amb algun dels operadors existents en el mercat. Correran a
càrrec de l’adjudicatari els costos derivats de qualsevol actuació necessària per a la posada
en marxa de la connexió: esteses de fibra i electrònica addicional, manipulacions de
connexions de fibra a la via pública, etc.
● A través d’una connexió al servei Macrolan o VPN de l’adjudicatari actual o del contracte
del GIX municipal i amb una connexió d’ample de banda suficient per a garantir un adequat
rendiment. L’enllaç a establir serà una connexió Ethernet amb separació i translació
d’adreces en el costat de l’adjudicatari. Correran a càrrec de l’adjudicatari els costos
derivats de qualsevol adquisició o actuació necessària per a la posada en marxa de la
connexió. També serà al seu càrrec la quota mensual de la línia a contractar.
● Alternativament, mitjançat solució VPN (lan‐to‐lan, si son servidors ) o VPN‐Client si es per
a usuaris remots, sobre l’accés a Internet existent a les dependències de l’IMI d’acord amb
la normativa establerta per l’IMI per a l’accés remot als seus sistemes d’informació. És
responsabilitat de l’adjudicatari la contractació i manteniment del seu accés a Internet així
com disposar d’un equip que suporti aquest tipus de connexions i d’un ample de banda
suficient en aquesta línia.
●

En cas de dificultats per a l’establiment d’aquest circuit, l’IMI es reserva el dret de comprovar, amb
equips de la seva propietat, la causa del problema amb l’objectiu de determinar responsabilitats
en la resolució de qualsevol incidència.
És responsabilitat de l’adjudicatari disposar del personal tècnic necessari per a la correcta
configuració dels equips que acaben el circuit VPN del seu costat i dels seus sistemes de seguretat i
translació d’adreces IP (si cal). l’Institut Municipal d’Informàtica col∙laborarà en la seva implantació
facilitant els paràmetres de configuració i el certificat per a l’equip que acaba el circuit.
Les llicències de software necessàries per desenvolupar el servei correran a càrrec de
l’adjudicatari.
8.2 Durada del contracte
Aquest contracte tindrà vigència a partir del dia següent a la seva formalització i tindrà una durada
de 8 mesos.
En l’execució del contracte s’estableixen quatre etapes diferenciades:
● Construcció: 4 mesos de desenvolupament i construcció.
● Implantació: 1 mesos d’implantació i suport als usuaris.
● Estabilització: 3 mesos de suport que inclouen correctius i/o evolutius.
8.3 Terminis d’execució i fites de facturació
L’import de licitació d’aquest contracte és de 80.075,43 € (IVA inclòs).
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A efectes de fites de facturació d’aquest, les fites a contemplar seran les següents:
Fita

Mes del
contracte

% a facturar sobre
l’import adjudicat

1

Mes 1

10%

2

Mes 3

30%

3

Mes 4

30%

4

Mes 5

20%

5

Mes 8

10%

Detall lliurables de la fita (*)
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Kickoff,
Pla de projecte,
Preparar els entorns de treball,
Creació de l’esquema i les taules de la bbdd.
Manteniment de les taules mestre.
Migració de dades de les taules mestre.
Integració de dades del RAT, inclou:
○ Depuració
○ Transformació
Suport a l’explotació del nou RAT
Pla de comunicació
Formació i suport a usuaris
Documentació
Tancament del projecte
Manteniments Correctius i evolutius.

(*) Haver avançat en la implementació del projecte de forma proporcional al temps transcorregut,
s’entén que aquest abast s’acreditarà amb el pla de projecte.
● Execució dels plans de proves de les diferents aplicacions i integracions
● Verificació d’assoliment dels nivells de qualitat en els procediments de proves d’execució
de les UAT i proposta de millores tant en els procediments com en els controls de qualitat.
En cas de millora de fites o terminis d’execució, seran aquestes les que prevaldran.
Durant l’execució del contracte l’adjudicatari facturarà quan assoleixi cada fita i/o terminis parcials
descrits a la taula anterior.
S’entén que qualsevol fita és assolida quan ha estat validada i formalment acceptada per part del
Cap de Projecte de l’IMI. Això es justificarà amb la signatura per part del Cap de Projecte de l’IMI
de la corresponent acta d’acceptació.
Per tal de planificar el compromís de lliurament caldrà tenir en compte els terminis i programació
establerta per la Direcció de Explotació i Sistemes de l’IMI per a les implantacions de versions a
Producció, tant per a les tasques lligades a passos previs a la posada en Producció com per a les
tasques lligades a la posada en Producció, que majoritàriament impliquen un tall de servei.
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8.4 Garantia
L’adjudicatari es responsabilitzarà del desenvolupament de la solució, i donarà servei de garantia
durant un període mínim de 12 mesos posteriors a la seva implantació en l’entorn de producció.
Durant aquest període l’adjudicatari estarà obligat a resoldre les anomalies detectades imputables
a l’adjudicatari.
Aquesta garantia inclourà la correcció d’errors detectats posteriorment per mal funcionament o
perquè no s’han cobert les funcionalitats requerides, que es posin de manifest en el funcionament
de les aplicacions o que es descobreixin posteriorment, així com la correcció de la que tingui
deficiències.
Els productes lliurats com a conseqüència de la correcció d’errors, es faran de conformitat amb el
present plec, i per tant gaudiran d’un nou període de garantia.
La resolució d’incidències relacionades amb la garantia es farà segons els següents nivells de
servei.
Resolució
d’incidències

Temps de
resposta

Temps de
diagnòstic

Temps de
resolució

Incidència crítica

1 hora

4 hores

8 hores

Incidència greu

2 hores

8 hores

22 hores

Incidència normal

4 hores

16 hores

40 hores

Perfil mínim de suport
assignat
Consultor /
Analista Sènior i
Analista Programador
Consultor /
Analista Sènior i
Analista Programador
Consultor /
Analista Sènior i
Analista Programador

Tipus d’incidències:
● Incidència crítica: El sistema no funciona o una de les funcionalitats bàsiques no funciona.
Implica una aturada en l’operativa normal de funcionament de l’aplicació.
● Incidència greu: El sistema o una de les seves funcionalitats té una anomalia important
però no impedeix l’operativa normal de l’aplicació.
● Incidència normal: El sistema o una de les seves funcionalitats té una incidència normal
Franges de temps:
● Temps de resposta. És el temps transcorregut des què la incidència és comunicada a
l’adjudicatari fins que un tècnic qualificat es posa en contacte amb el responsable de
l’aplicació o la persona que es designi.
● Temps de diagnòstic. És el temps transcorregut des què la incidència és comunicada a
l’adjudicatari fins que aquest fa un diagnòstic del problema.
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● Temps de resolució. És el temps transcorregut des què la incidència és comunicada a
l’adjudicatari fins que es considera tancada pel responsable de l’aplicació o la persona que
es designi.
El temps de resposta, diagnòstic i resolució es compta sobre l’horari de 8:00 a 18:00 de dilluns a
divendres. Notar que en el cas de les incidències, el temps de resposta és acumulatiu: és a dir, que
tots els temps comencen a comptar des de l’inici de la comunicació de la incidència. En aquest cas,
una millor resposta en un temps, dona més marge en els temps de resposta posterior.
8.5 Pla de Qualitat
L'adjudicatari haurà de definir i documentar, durant el primer mes de la vigència del contracte,
segons els punts que s'indiquen a continuació, un Pla de Qualitat específic que asseguri la qualitat
dels serveis oferts.
El Pla de Qualitat inclourà tots els requisits definits en el present plec per part de l'IMI.
Els punts que s'indiquen a continuació seran els índexs que, com a mínim, ha d'emplenar
l'adjudicatari:
● Cicle de Vida d'un servei:
o Checkpoints.
o Rols responsables de cada tasca o activitat.
● Gestió de la Configuració: Assegura que els canvis no afecten els nivells
de qualitat del servei.
● Resolució dels problemes relatius a la gestió del servei.
● Control de la traçabilitat del programari i de la documentació:
● Procediments que assegurin que els documentació s'ha actualitzat d'acord amb els canvis o
peticions realitzades al llarg del cicle de vida del servei.
● Procediments que assegurin que les aplicacions s'han actualitzat d’acord amb els canvis o
peticions realitzades al llarg del cicle de vida del servei.
● Gestió de la documentació i dels requeriments del servei.
● Regles i procediments que garanteixin la millora contínua del servei.
● Revisions internes que asseguren que les aplicacions i els serveis s'han proporcionat
d'acord amb els procediments definits en ADINET.
● Planificació de les auditories internes que asseguren l'adequada documentació dels
resultats i accions dutes a terme.
● Mètriques i indicadors.
● Pla de validació de la qualitat.
● Gestió de les responsabilitats relatives a l'actualització del Pla de Qualitat.
● Gestió de riscos que possibiliti una reducció o eliminació dels possibles impactes en el
servei.
● Plans de continuïtat del servei que el servei podrà ser restaurat en cas de produir
incidències en el mateix.
● Pla de formació que cobreixi les necessitats dels rols implicats en el servei.
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Els rols responsables de l'execució de les activitats detallades en el Pla de Qualitat, el
Assegurament de la Qualitat i Auditories internes han d'estar reflectits en l'apartat corresponent a
recursos.
Els licitadors han de presentar aquest Pla de Qualitat en el conjunt de documentació tècnica que
es detalla al punt “Proposta Tècnica”, amb el detall suficient que permeti la valoració de la seva
viabilitat, coherència, realisme, estructura organitzativa.
8.6 Qualitat del servei i treballs realitzats
Li correspon a l’adjudicatari establir les mesures que consideri adients per lliurar les tasques del
contracte amb els nivells mínims de qualitat que li són exigits.
En aquest sentit, l’IMI exigirà l’acompliment dels nivells de servei descrits al següent punt i obliga a
l’ús de la metodologia ADINET en totes les ordres de treball que executi l’adjudicatari.
L’IMI procedirà a l’avaluació d’aquesta qualitat mitjançant:
● El rebuig o no acceptació de les tasques determinades en l’ordre de treball que no hagin
acreditat l’entrega del programari i la documentació associada. Sempre, i en tot cas,
s’haurà d’entregar com a part del programari i la documentació, un Informe del Resultat de
l’Execució de les proves, juntament amb el seu enregistrament (possibles opcions: fitxer de
resultats generat per una eina de testing, lliurament d’un fitxer log, captura de finestres
amb el resultat de les proves...), i es presentarà a l’equip de l’IMI per a la seva consideració
i validació en cas que ho consideri necessari.
● Auditories aleatòries en el temps que per si mateix o realitzades per empreses
especialitzades es facin sobre el conjunt de les tasques o en algunes fases d’aquest conjunt
tant des de l’òptica tècnica com des de l’òptica d’acompliment de la metodologia.
8.6.1 Auditories
8.6.1.1 Introducció
L’IMI en funció del desenvolupament del contracte pot exigir la realització, sense càrrec,
d’auditories sobre el conjunt del seu treball des de la vessant de qualitat.
L’auditoria ha de servir per millorar la qualitat del servei entesa com la millora del procediment del
manteniment d’aplicacions.
L'auditoria en cas que s'exigeixi ha de complir els següents requisits:
● Periodicitat: quadrimestral
● Abast: totalitat de les aplicacions
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● Serveis a auditar: nous desenvolupaments, grans evolutius, resolució d’incidències,
documentació i Pla de Qualitat del servei
● Equip: Empresa externa i independent.
● Resultat: informe d’auditoria.
8.6.1.2 Objectiu de les Auditories
L'objectiu de les Auditories i Revisions de Qualitat dels Serveis Contractats és proporcionar
visibilitat i control a la Direcció de l'IMI, sobre el grau de compliment dels adjudicataris amb els
aspectes formals del servei.
Els aspectes més rellevants a verificar des del punt de vista d'Auditoria són:
● Verificació del compliment del Pla de Qualitat de Servei, de les condicions contractuals i
dels procediments de treball establerts.
● Pla de Qualitat del Servei: fent especial èmfasi en els mecanismes d'assegurament de la
qualitat proposats per l'adjudicatari per a les seves pròpies activitats (controls, revisions,
proves, auditories internes de l'adjudicatari, etc.).
● Condicions contractuals: verificant, entre altres aspectes, el compliment dels requisits
d'infraestructura (entorns, eines, comunicacions, etc.), Requisits de personal i requisits de
seguretat inclosos en el contracte.
● Procediments de treball: verificant el compliment del Model Operatiu i els procediments
definits per a la prestació del servei (activitats, i lliurables).
8.6.1.3 Procediment d'Auditoria
L'adjudicatari cooperarà en l'auditoria, responent immediatament a les informacions demanades
per a l'execució de mateixa, i auxiliant als auditors en el que considerin necessari.
Tota informació addicional o canvis de conducció d'un procés o com a resultat d'auditoria, serà
considerada informació confidencial, segons els termes i condicions del Contracte.
La realització de l'auditoria en cap moment no eximirà l'adjudicatari del compliment dels
compromisos derivats de la prestació dels serveis d'acord amb els termes inclosos en aquest Plec.
Els costos dels mitjans emprats per l'adjudicatari associats a les auditories no podran ser
repercutits en cap cas a l’IMI.
8.6.1.4 Resultats de l'Auditoria
L'auditoria es realitzarà mitjançant revisions dels diferents aspectes que es contemplen en aquest
plec, en el pla de qualitat del servei, en el grau de compliment de l'ús de la metodologia de
ADINET, en el pla de qualitat, formació, model de prestació del servei , així com qualsevol altre pla
detallat en aquest plec. L'equip auditor buscarà la conformitat amb els aspectes establerts en
aquests documents.
Per a cada aspecte revisat existiran quatre possibles valoracions:
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● Conformitat: si es compleix completament amb el que indica aquests documents.
● No Conformitat Major: si hi ha evidències d'incompliment de requisits relacionats amb el
Cicle de Vida del Desenvolupament i Manteniment, els procediments vigents en el moment
d'execució de l'auditoria relatius als serveis d'aquest plec i aspectes de Seguretat que
incideixen directament en la prestació del servei (Documentació i Lliurables, Gestió de la
Configuració, Traçabilitat, Gestió de Riscos i Problemes, Seguretat Físic‐Lògica, etc.)
● No Conformitat Menor: si hi ha evidències d'incompliment de requisits no relacionats amb
el Cicle de Vida del Desenvolupament i Manteniment i els procediments vigents en el
moment d'execució de l'auditoria relatius als serveis d'aquest plec que incideixin
directament en la qualitat del servei ( organigrama, Responsabilitats, Rols, pla de recursos,
Temes Laborals i Subcontractacions, Certificacions, Acords de Confidencialitat, Auditories
internes de l'adjudicatari, comunicacions, etc.)
● Observació: addicionalment, s'inclouran com "observació" aquells fets identificats que
afectin o puguin afectar, segons el parer de l'equip auditor, a la qualitat del servei, però
que no suposin un incompliment formal dels compromisos establerts. Les observacions
identificades en un informe d'Auditoria podrien derivar a No Conformitats en futures
auditories si no s'esmenen.
A la finalització de l'auditoria les parts revisaran les desviacions i / o observacions detectades
respecte a l’acordat en el contracte. L'adjudicatari haurà d'establir un pla d'acció amb:
● Accions per assegurar que les desviacions i / o observacions detectades es corregeixin.
● Identificació de responsables i dates límit per l’execució de les accions.
L'adjudicatari haurà de presentar a l’IMI el pla d'acció en el termini d'un mes des de la
comunicació dels resultats finals de l'auditoria. Serà responsabilitat de l'adjudicatari la realització
de les accions en els terminis establertes en el pla d'acció.
8.6.1.5 Resultats de la Revisió
Alternativament a les auditories completes, l'IMI podrà realitzar una revisió de l'execució del pla
d'acció proposat després dels resultats de l'auditoria del període anterior.
El mètode consistirà en la revisió del pla d'acció de cadascuna de les No Conformitats detectades i
també es revisaran algunes de les observacions.
S'avaluarà amb una valoració entre 0 i 5 l'estat de l'acció corresponent, si l'acció s'obté un valor de
3 o més, es donarà com a vàlida el pla d'acció i per tant "tancada la No Conformitat".
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9 PRESSUPOST DEL CONTRACTE
L’import de licitació del contracte és de 80.075,43 € IVA inclòs, dels quals 66.178,04 € corresponen
al pressupost net i la resta de 13.897,39 € a l’IVA del 21 %. Aquest import anirà a càrrec del
pressupost de l’IMI de l’exercici 2019 i 2020.
Els licitadors presentaran la seva millor oferta econòmica pel conjunt d’aquest contracte, I.V.A.
inclòs, detallant l’import de les diferents parts que el composen (separant l’import net, l’IVA i
l’import total).
L’import de les ofertes no poden superar els 80.075,43 € IVA inclòs.
El servei es facturarà en atenció a l’assoliment de fites especificades a l’apartat 8.3 Terminis
d’execució i fites de facturació

10 PROPOSTA TÈCNICA
Els licitadors presentaran la seva oferta tècnica de realització del contracte tant per fer
comprensible la seva proposta com per facilitar i fer possible la seva valoració d’acord amb els
criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules administratives particulars que regeixen
per aquesta contractació.
El licitador haurà de presentar la seva oferta en format paper i en format electrònic, on tots els
arxius han d’estar en format Word, Excel, Power Point, MSProject o Acrobat.
El licitador pot adjuntar tota la informació complementària que consideri d’interès, tot i això haurà
de presentar uns continguts mínims i estar obligatòriament estructurada de la forma següent:
Es presentaran dos sobres tancats, el sobre número 1 on s’inclourà la documentació
administrativa i la documentació que haurà de ser valorada segons els criteris de judici de valor
assenyalats en les clàusules del plec de clàusules administratives particulars, i el sobre número 2
que haurà de contenir la documentació que haurà de ser valorada segons els criteris avaluables de
forma automàtica assenyalats en les clàusules del plec de clàusules administratives particulars que
regeixen per aquesta contractació.
A l’interior de cada sobre s’ha d’incorporar una relació, en full independent, dels documents que
hi conté ordenats numèricament, especialment en el sobre 1 ja que aquest ha de respondre a les
explicacions i compromisos sobre tots i cadascun dels criteris de valoració subjectius definits.
En el sobre 1 s’inclourà la documentació següent indexada de manera que faciliti la seva
localització, per a cada apartat i entre parèntesi s’ha indicat el nombre màxim de pàgines de què
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pot constar, entenent que podran ser a doble cara tipus de lletra Arial o Times New Roman,
grandària 12 i interlineat simple:
● Resum executiu (màxim 3 pàgines)
Resum per a la direcció dels continguts més significatius de la proposta del projecte,
destacant‐ne els recursos i les propostes de valor afegit.
● Pla de Proves (màxim 5 pàgines)
Es descriurà el pla de proves previst per tal de garantir la qualitat del producte
entregat, així com els mecanismes per generar les proves automàtiques.
● Pla de Formació (màxim 5 pàgines)
El Pla de Formació ha de permetre articular en el temps, d’una forma global, coherent,
integrada i eficaç, les diverses accions formatives promogudes en el marc del projecte,
tenint en compte les necessitats dels diferents col∙lectius.
● Pla de Riscos i contingència (màxim 5 pàgines)
El Pla de Riscos ha de permetre una correcta gestió dels riscos del projecte mitjançant la
definició d’una matriu dels mateixos juntament amb les propostes per mitigar‐los
● .Pla de Devolució del Servei (màxim 2 pàgines)
El Pla de Devolució del Servei ha de detallar correctament la transferència de
coneixement dels treballs previstos en el contracte en la hipòtesi de canvi d’operador a
la finalització d’aquest contracte o de les seves pròrrogues. És important que es detalli el
% de dedicació de cadascun dels perfils en funció del pressupost del contracte.
● Proposta Tècnica (màxim 20 pàgines)
En aquesta secció el licitant ha d’exposar el seu enteniment del projecte i les línies
principals de la seva estratègia per afrontar‐lo tenint en compte els requeriments
exposats en el plec de prescripcions tècniques. El licitador presentarà els diagrames i
esquemes que cregui necessaris i que ajudin a visualitzar el grau de comprensió de la
solució.
Altra informació que el licitador rellevant per fer més comprensible la seva proposta.
En el sobre 2 s’inclourà la documentació que s’especifica en el plec de clàusules administratives
particulars.

11 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
11.1 Seguretat dels sistemes d’informació, protecció de dades i compliment normatiu
L’IMI ha adoptat com a marc de referència per a la Seguretat dels Sistemes d’Informació el conjunt
de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO‐27002:2013.
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Els estàndards vigents aprovats i operatius del cos normatiu establerts es troben recollits sota la
nomenclatura de “Criteris de Seguretat de la informació i Protecció de Dades”. El proveïdor haurà
d’aplicar aquestes normatives i estàndards que li corresponguin per l’abast del contracte i donar
compliment a les modificacions dels estàndards o a aquells de nova creació.
L’IMI, com a Organisme Autònom de caràcter administratiu de l’Administració Local depenent de
l’Ajuntament de Barcelona, es troba subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el
compliment de les obligacions legals que es deriven de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i del Reglament que la desenvolupa, de la Llei 11/2007 d’Accés dels
Ciutadans als Serveis Públics, així com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació.
Pel que fa als aspectes propis de seguretat, quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació, es
tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix el RD
3/2010 de 8 de gener pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de
l’Administració Electrònica.
Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a
l’objecte del contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter
personal (RGPD).
A les diferents clàusules d’aquesta secció es fa referència a Ajuntament de Barcelona,
Administració Municipal i IMI indistintament. De conformitat als seus estatuts s’ha d’entendre que
l’IMI actua als efectes d’aquest contracte en nom i representació de l’Ajuntament de Barcelona i
de l’Administració Municipal, pel que fa referència als fitxers, sistemes d’informació i/o
infraestructures.
11.2 Clàusula de propietat intel∙lectual
Tot i reconeixent l’autoria de les persones que els hagin elaborat, la propietat intel∙lectual dels
treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte pertany a l’Ajuntament de Barcelona de forma
exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no podran ser utilitzats sense la deguda
autorització prèvia.
L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel∙lectual, propietat de
l’Ajuntament de Barcelona, necessaris per al desenvolupament del producte o servei contractat
no pressuposa en cap cas la cessió de la mateixa ni es permet el seu ús sense autorització expressa
d’aquest ajuntament.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes derivats
d’aquest plec corresponen única i exclusivament a l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, el
contractat cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels treballs
objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o
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modificació i qualsevol d’altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació
sobre drets de propietat intel∙lectual.
11.3 Confidencialitat
L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la
informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar‐la només al
personal autoritzat per l’Administració Municipal.
L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació en la present licitació,
o, amb ocasió del compliment del contracte, que no podran copiar o utilitzar com a finalitat
diferent a les que la informació te designada.
Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d’Informació i/o
Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret inclou als components tecnològics i mesures de
seguretat tècniques implantades en els mateixos.
L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin
produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures necessàries
per a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per part del
personal participant en el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a destruir amb les
garanties de seguretat suficients o retornar a l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb allò que
s'estableixi legalment o les indicacions que en aquell moment li transmeti aquest Ajuntament,
tota la informació facilitada per aquesta administració, així com qualsevol altra producte obtingut
com a resultat del present contracte.
11.4 Clàusula per accessos potencials
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte, el
personal de l’empresa contractista no pot accedir a les dades de caràcter personal que figuren als
arxius, documents i sistemes informàtics de l’òrgan de contractació.
No obstant el que estableix el paràgraf anterior, quan el personal de l’empresa contractista
accedeixi a les dades personals incidentalment, estarà obligat a guardar secret fins i tot després de
la finalització de la relació contractual, sense que en cap cas pugui utilitzar les dades ni revelar‐les
a tercers.
L’empresa contractista ha de posar en coneixement dels seus treballadors els deures i obligacions
establerts anteriorment.
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L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal. Aquesta incidència
s’haurà d’anotar al Registre d’incidències.
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a l’empresa contractista
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de
responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.
11.5 Clàusula de Protecció de Dades


Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva inclusió,
només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzar-les per a
finalitats pròpies.



Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del
responsable.



Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades
per compte del responsable que contingui:
1.
2.
3.

El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada responsable
per compte del qual actuï l’encarregat.
Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
apropiades que estigui aplicant.



No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb l’autorització
expressa del responsable del tractament, o en els supòsits legalment admissibles. Si
l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al responsable i sol·licitar
la seva autorització prèvia.



Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el contracte.



Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin
compromès, de forma expressa i pe escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les
mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar convenientment.



Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de la
obligació establerta a l’apartat anterior.



Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.
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Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de protecció
de dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà de comunicar-ho per
correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La comunicació haurà de fer-se de
forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la
sol·licitud, juntament amb altres informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la
sol·licitud. (per valorar la pertinença del seu contingut)



Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per
objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de les
autoritats de control.



En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
- L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma
immediata i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable, les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència. Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
o

o
o

Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloent quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d’interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar
remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si escau, les
mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha de facilitar
de forma gradual i sense dilacions.
-

L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible
aquestes violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui
probable que la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats de les persones
físiques.

La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els elements
que en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:





La naturalesa de la violació de les dades
Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui obtenir
més informació.
Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de
tractament per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades
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personals, incloent si escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles
efectes negatius.


Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les
inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.



Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable o auditor autoritzat per aquest.



D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de
Barcelona, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del tractament,
incloent entre d’altres, si s’escau:



La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures
tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.






Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte els
riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la destrucció,
pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses, conservades o
tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades.



Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions que rebi
de l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i suprimir les
còpies existents (tret que existeixen obligacions legals que requereixin la conservació per
un temps definit).



Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres disposicions en
matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, l’encarregat informarà
immediatament al responsable.



Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD, LOPD...) serà
considerat responsable del tractament.
En cas que l’encarregat de tractament decideixi recórrer a un altre encarregat (com
per exemple, en cas de subcontractació) :


Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de
Barcelona.
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Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi,
s’haurà d’informar a l’Ajuntament de Barcelona, i aquest tindrà la possibilitat
d’oposar-se i rescindir el contracte.



L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les
estipulades en el contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la
consideració d’encarregat de tractament de l’Ajuntament de Barcelona.



Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades,
l’encarregat inicial seguirà sent plenament responsable davant de l’Ajuntament de
Barcelona pel que respecta al compliment de les obligacions de l’altre encarregat.

11.6 Clàusula programari i metodologia de desenvolupament
L’empresa contractada, disposarà del programari necessari i farà servir la metodologia implantada
pel Institut Municipal d’Informàtica (IMI) per al desenvolupament dels serveis contractats.
Si l’Administració Municipal ho considera necessari, es podrà instal∙lar programari en els equips de
l’empresa contractada, sempre sota la responsabilitat de l’empresa contractada, amb la finalitat
d’obtenir una correcta prestació dels serveis contractats. Les llicències de software necessàries per
desenvolupar el servei correran a càrrec de l’adjudicatari.
L’Administració Municipal continuarà essent la propietària o, en el seu cas, titular dels drets de
propietat intel∙lectual que el corresponen sobre el programari i bases de dades instal∙lat en les
màquines de l’empresa contractada, sense que la corresponent llicència d’ús suposi transferència
o cessió, total o parcial de la titularitat, ni autorització per la seva utilització amb una finalitat
diferent a la definida en el contracte de prestació de serveis.
L’empresa contractada donarà a conèixer a tot el personal adscrit a la prestació dels serveis, el
contingut d’aquesta clàusula respecte al programari, sistemes operatius i bases de dades cedides
per l’Administració Municipal, la seva obligació respecte a:
● No reproduir‐los.
●

No transmetre’ls a un altre sistema.

●

No modificar, adaptar, cedir, ni realitzar qualsevol altre activitat sobre el programari cedit,
sense l’autorització de l’Administració Municipal.

●

No divulgar, publicar, ni posar a disposició d’altres persones diferents a les autoritzades.

●

Fer ús única i exclusivament per les tasques encomanades, incloses en els serveis
contractats.

La utilització de la metodologia a utilitzar per al desenvolupament i que està inclosa en el punt 7
del present plec.
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11.7 Clàusula de comunicacions externes
Si escau, l’empresa contractada disposarà dels mitjans materials i el maquinari necessari per a la
connexió amb els Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal, sent els costos de connexió
a càrrec de l’empresa contractada.
La connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions externes
establerts per l’Administració Municipal.
L’empresa contractada serà la responsable de custodiar correctament els certificats digitals lliurats
per la interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada finalitzada la
prestació del servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús del certificats personals
individuals lliurats als seus empleats pel desenvolupament del producte o servei.
La gestió dels certificats es realitzarà d’acord amb l’estàndard per la protecció i custòdia dels
certificats digitals establert per IMI‐Seguretat.
11.8 Clàusula de seguretat dels equips, programes i informació
L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin instal∙lats
els programes, bases de dades i informació de l’Administració Municipal, així com per la seguretat
en els canals de comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant estrictament les
mesures de seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua d’informació, així com danys,
pèrdua o deteriorament dels programes i bases de dades utilitzades i que són propietat de
l’Administració Municipal.
L’adjudicatari serà responsable de la instal∙lació i actualització de programes de protecció
antimalware de les màquines que suporten serveis de l’IMI segons es recull al marc normatiu del
l’IMI.
11.9 Clàusula de personal extern
El Cap responsable de contracte de l’empresa contractada durà a terme de forma correcta la
gestió del personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació.
L’empresa contractada està obligada a implantar els mecanismes i controls necessaris per a
garantir la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat de la informació de l’Administració
Municipal, i de donar‐los a conèixer al seu personal.
El Cap responsable de contracte de l’empresa contractada, abans de l’inici de la prestació del
servei objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que
l’empresa estigui sotmesa per contracte, formar al seu personal en la política i instruccions de
l’Administració Municipal que els sigui d’aplicació, i fer signar al seu personal un document
d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació i protecció de dades de
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caràcter personal de l’Administració Municipal. L’empresa contractada haurà de mantenir
disponible en tot moment la informació o treballs resultants de l’objecte del contracte, amb la
finalitat de comprovar el compliment de les mesures i controls previstos en aquest apartat.
El Cap responsable de contracte de l’empresa contractada haurà de mantenir actualitzada, i en tot
moment disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà la
data en que van rebre la formació en política i instruccions de l’Administració Municipal, així com
el document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació.
El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució d’aquest
contracte serà entregat al Cap responsable de contracte de l’Administració Municipal, abans de
ser donats els permisos per accedir als Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal o bé
abans de ser facilitada la informació per al correcte compliment del servei contractat, i restarà en
poder de l’empresa contractada que haurà de presentar‐los quan siguin requerits per
l’Administració Municipal.
11.10 Gestió d’incidents
L’adjudicatari informarà a l’IMI‐Seguretat de qualsevol incident de seguretat, seguint el
Procediment de Notificació i Gestió de Incidències de Seguretat TIC de l’Ajuntament de Barcelona
establert en l’IMI.
L’adjudicatari col∙laborarà amb l'IMI‐Seguretat en la resolució de qualsevol incident produït en el
seu entorn, proporcionant totes les evidències requerides.
L’adjudicatari establirà els mecanismes adients per que, en cas d’incident de seguretat i si es
considera necessari, el personal de l'IMI‐Seguretat pugui accedir a les instal∙lacions del proveïdor
de forma immediata.
11.11 Anàlisis forenses
L’execució d’anàlisis forenses és responsabilitat exclusiva de l'IMI‐Seguretat. L’adjudicatari haurà
de col∙laborar proporcionant la informació requerida i el coneixements de les plataformes i
tecnològics que facin falta. Les peticions de col∙laboració es realitzaran a través dels procediments
que s’acordin entre IMI‐Seguretat i el Proveïdor.
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12 ANNEXOS
12.1 ANNEX 1: Metodologia ADINET
ADINET, la metodologia pròpia de l’IMI pel de desenvolupament de projectes, esta basada en l’ús
d’eines de gestió de requeriments, gestió de defectes i proves que proporcionarà l’IMI a
l’adjudicatari. L’ús d’aquestes és obligatori per l’adjudicatari.
La metodologia ADINET es divideix en les següents fases: llançament, elaboració, construcció i
transició, les quals es descriuen a continuació.
12.1.1 Fase de llançament
L’objectiu de la Fase de Llançament és disposar d’un Pla de Projecte per cada aplicació consensuat
entre l’adjudicatari i l’IMI. Aquests Plans de Projecte estaran basats en el proposat per
l’adjudicatari a la seva oferta i hauran de ser conformes als requisits especificats en aquest Plec.
Cada Pla de Projecte ha d’incloure els següents apartats:
● Definició del projecte (objectius, abast, lliuraments...)
● Organització i gestió (Organigrama, equips de treball i requisits de gestió).
● Planificació (planificació i matriu de lliuraments).
● Recursos.
També s’elaborarà el Pla de Riscos per cada nou sistema, identificant els possibles riscos i
problemes, el seu impacte, la seva criticitat, i proposant quan calgui accions correctives per a
cadascun d’ells.
Els licitadors han de presentar una versió preliminar d’aquests Plans de Riscos en el conjunt de
documentació tècnica que es detalla al punt “Proposta Tècnica”, recollint la matriu dels riscos més
crítics identificats, les propostes d’accions per mitigar aquests riscos i mesures de contingència.
Els Plans de Projectes i els Plans de Riscos hauran de ser aprovats pel corresponen Comitè de
Direcció.
El Cap de Projecte corresponent de l’IMI haurà de validar i acceptar formalment la següent
documentació abans de poder donar per tancada la fase de llançament:
● Document acreditatiu de la representativitat de l’empresa signat per l’apoderat. Amb la
presentació d’aquest document el Cap de Projecte corresponent de l’adjudicatari queda
oficialment nomenat com a interlocutor únic entre l’IMI i l’adjudicatari
● Pla de projecte
● Pla de riscos
● Acta de la reunió de Kick‐Off
● Resum executiu funcional del sistema

46

12.1.2 Fase d’elaboració
L’objectiu de la Fase d’Elaboració és la identificació de tots els requisits tant funcionals com no
funcionals de cada aplicació i la definició de l’arquitectura tècnica sobre la qual es construirà.
Al finalitzar la Fase d’elaboració de cada aplicació es presentaran els següents productes i
documentació per validar i acceptar formalment pel cap de projecte corresponent de l’IMI:
● Document Glossari amb les definicions de tots aquells termes que cal que siguin detallats
● Document d’Especificacions o requisits no funcionals dels sistemes
● Document de l’Arquitectura
● Pla de Proves incloent‐hi com a mínim les proves dels tipus:
○ Funcionals. Un cas de prova per a cada cas d’ús com a mínim. Cada escenari d’èxit
deu tenir associada, com a mínim, una prova, i cada escenari alternatiu, com a
mínim, una prova
○ Unitàries: Un cas de prova unitària per a classe de cas d’ús crític/principal.
○ Integració. Un cas de prova d’integració per a cada requeriment d’integració.
○ Proves d’acceptació d’Usuari (UAT): Un cas de prova per a cada requeriment
funcional.
○ Proves de rendiment. Un cas de prova, com a mínim, per a cada requeriment de
rendiment.
○ Proves d’usabilitat. Un cas de prova, com a mínim, per a cada requeriment
d’usabilitat.
○ Proves d’accessibilitat. Un cas de prova, com a mínim, per a cada requeriment
d’accessibilitat.
○ Proves de regressió construir pla de proves de regressió automatitzat amb
SELENIUM
A partir del Pla de Proves, durant la Fase de Construcció s’han de definir els casos de prova,
executar i informar dels resultats.
Com a resultat de l’execució de les proves, es realitzarà un Informe del Resultat de l’Execució de
les mateixes, i el presentarà al Cap de Projecte corresponent de l’IMI per a la seva consideració i
validació en cas que ho consideri necessari.
És responsabilitat de l’adjudicatari la generació de jocs de dades de proves per tal de realitzar
proves en entorns d’integració i pre‐productius. En cas que s’haguessin de realitzar proves amb
dades de producció, aquestes haurien de ser tractades mitjançant el Procediment d’Ofuscació de
Dades establert a la metodologia ADINET.
El proveïdor ha d’utilitzar les eines que IMI designi a cada moment per al registre de plans de
proves, casos detallats, resultats de les proves i gestió de defectes. L’eina utilitzada per l’IMI per a
la construcció dels casos de prova (unitàries i integració) és JUnit.
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El tancament de cada fase d’Elaboració està condicionat pel fet que el Cap de Projecte
corresponent de l’IMI rebi i accepti formalment la relació de productes detallada anteriorment.
Aquesta acceptació es farà en reunió formal del Comitè de Direcció del projecte corresponent.
Aquests plans de proves de regressió haurà de contenir les proves necessàries per assegurar el
correcte funcionament de les noves aplicacions en les versions que s’instal∙lin posteriorment a la
finalització d’aquest projecte i el seu enfocament i contingut serà validat pel Cap de Projecte IMI
corresponent.
12.1.3 Fase de construcció
L’objectiu d’aquesta fase és la construcció de l’aplicació. Durant aquesta fase es realitzarà un
desenvolupament iteratiu. Les duracions de les iteracions seran entre 4 i 6 setmanes.
Durant aquesta fase s’haurà d’elaborar el document de disseny tècnic que inclou el disseny de
base de dades. Aquesta documentació ha d’incloure el lliurament de diagrames en fitxer (format
estàndard importable des d’eines de modelatge).
Amb cada iteració s’actualitzarà el Pla de Proves, tot incloent la definició dels casos de prova
corresponents a les funcionalitats afegides. Es realitzarà l’Informe del Resultat de l’Execució
juntament amb l’enregistrament dels resultats obtinguts. Com a prova d’aquest enregistrament es
pot utilitzar:
● Fitxer de resultats generat per l’eina d’execució de proves.
● Fitxer log de l’aplicació.
● Captura de finestres amb el resultat de les proves.
Aquests resultats es presentaran després de cada iteració al Cap de Projecte de l’IMI per a la seva
avaluació i validació. Aquesta validació serà necessària per a poder donar per tancada cada
iteració i poder començar l’execució de la següent.
L’eina utilitzada per l’IMI per a la construcció dels casos de prova (unitàries i integració) és JUnit.
Abans de passar a la fase de Transició, per tant com a mínim a l’última iteració prevista del
producte, caldrà que el Cap de Projecte de l’IMI validi el sistema construït amb la verificació dels
resultats obtinguts en l’execució de totes les proves previstes al Pla de Proves.
Abans de tancar cada iteració es presentarà la documentació tècnica de cada iteració:
● Document de Disseny Tècnic
A la finalització de cada iteració, si l’IMI ho considerés necessari, es podrà realitzar una validació
del sistema construït per part de l’usuari.
El proveïdor serà responsable del disseny del Pla de Proves i de l’execució de les mateixes. Per a la
validació de cada fase d’iteració del projecte caldrà que l’adjudicatari lliuri el document amb el
resultat d’haver passat de forma satisfactòria les proves realitzades sobre l’aplicació.
L’incompliment per part de l’adjudicatari d’aquest punt, podrà ser objecte d’aplicació de sancions
per part de l’IMI, tal i com es detalla a la clàusula Penalitzacions del Plec Administratiu.
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Al finalitzar la Fase de Construcció l’adjudicatari presentarà al Cap de Projecte de l’IMI els següents
productes i documentació per a la seva validació i acceptació formal abans de passar a la Fase de
Transició:
● Disseny Tècnic.
● Pla de Proves actualitzat amb el resultat de els següents tipus de proves:
○ Unitàries
○ D’integració
○ Funcionals
○ De càrrega (estrès)
● Programari corresponent a l’aplicació.
● Programari corresponent als casos de prova (unitàries i integració).
El programari dels casos de proves unitàries ha de lliurar‐se separadament del corresponent a
l’aplicació i s’ha de poder executar de manera independent.
El tancament d’aquesta fase de Construcció està condicionat pel fet que el Cap de Projecte de l’IMI
rebi i accepti formalment la relació de productes detallada anteriorment. Aquesta acceptació es
farà en reunió formal del Comitè de Direcció del Projecte.
L’objectiu d’aquesta fase és la construcció dels sistemes tenint en conta els requisits funcionals.
Durant cadascuna d’aquestes fases s’hauran d’elaborar els documents de dissenys tècnics que
inclouen els dissenys de base de dades. Aquesta documentació ha d’incloure el lliurament de
diagrames en fitxer (format estàndard importable des d’eines de modelatge).
Per cada sistema es realitzarà l’Informe del Resultat de l’Execució juntament amb l’enregistrament
dels resultats obtinguts. Com a prova d’aquest enregistrament es pot utilitzar:
● Fitxer de resultats generat per l’eina d’execució de proves.
● Fitxer log de l’aplicació.
● Captura de finestres amb el resultat de les proves.
Aquests resultats es presentaran al Cap de Projecte de l’IMI corresponent per a la seva avaluació i
validació. L’incompliment per part de l’adjudicatari d’aquest punt, podrà ser objecte d’aplicació de
sancions per part de l’IMI, tal i com es detalla a la clàusula Penalitzacions del Plec Administratiu.
L’eina utilitzada per l’IMI per a la construcció dels casos de prova (unitàries i integració) és JUnit.
Abans de passar a la fase de Transició caldrà que el Cap de Projecte de l’IMI corresponent validi el
sistema construït amb la verificació dels resultats obtinguts en l’execució de totes les proves
previstes al Pla de Proves.
Al finalitzar la Fase de Construcció l’adjudicatari presentarà al Cap de Projecte de l’IMI
corresponent els següents productes i documentació per a la seva validació i acceptació formal
abans de passar a la Fase de Transició:
● Disseny Tècnic.
● Pla de Proves actualitzat amb el resultat dels següents tipus de proves:
○ Unitàries
○ D’integració
○ Funcionals
○ De càrrega (estrès)
● Programari corresponent a l’aplicació.
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● Programari corresponent als casos de prova (unitàries i integració).
El programari dels casos de proves unitàries ha de lliurar‐se separadament del corresponent a
l’aplicació i s’ha de poder executar de manera independent.
El tancament de la fase de Construcció està condicionat pel fet que el Cap de Projecte de l’IMI
corresponent rebi i accepti formalment la relació de productes detallada anteriorment. Aquesta
acceptació es farà en reunió formal del Comitè de Direcció del Projecte corresponent.
12.1.4 Fase de Transició
L’objectiu de la fase de transició és la finalització del contracte. Prèviament al seu tancament i dins
d’aquesta darrera fase, es realitzaran les següents tasques:
● Validació del sistema construït per part de l’usuari
● Execució del Pla de Gestió del Canvi segons el Pla de Gestió del Canvi previst i aprovat a la
fase anterior:
○ Comunicació del calendari de desplegament del sistema.
○ Formació del personal (tant usuaris com tècnics)
○ Desplegament a Producció. L’Ajuntament podrà participar en totes les activitats de
posada en producció del sistema construït.
● Lliurament de la documentació del sistema:
○ Descripció tècnica.
○ Manual d’usuari i càpsules formatives de les principals funcionalitats
○ Manual tècnic o d’administració.
○ Full d’escalats: l’adjudicatari és responsable d’elaborar i lliurar a l’IMI el Full
d’escalats de l’aplicació desenvolupada. Aquest full s’haurà d’elaborar segons el
model de plantilla utilitzat per l’IMI i d’acord amb les responsabilitats dels diferents
equips i entorns tècnics existents a l’IMI. Aquest full ha de servir per a que el
personal del SAU pugui escalar correctament les incidències relacionades amb
l’aplicació objecte del contracte al tercer nivell del SAU.
El tancament d’aquesta fase està condicionat pel fet que el Cap de Projecte de l’IMI corresponent
rebi i accepti formalment la relació de lliuraments inclosos a l’abast del projecte.
Durant el traspàs del servei a l’IMI, l’adjudicatari proporcionarà a l’IMI la informació i suport que
aquesta li demani. Aquesta informació i suport seran proporcionats sota la supervisió de l’IMI.
L’acceptació formal de cada projecte es farà en reunió del Comitè de Direcció del Contracte. El fet
de no assolir els objectius d’aquesta fase de Tancament, suposarà la parada del contracte.
12.1.5 Plataforma VALIDA@
VALID@ és una iniciativa que persegueix instrumentar la gestió de la qualitat dels projectes de
desenvolupament programari en IMI. Està composta per una sèrie d'eines que permeten al IMI
guardar registre i establir mecanismes de control sobre dos àmbits bé diferenciats:
● Compliment d’ADINET des d'un punt de vista procedimental: Verificació del compliment
dels checkpoints vinculat a cada iniciativa de desenvolupament bé sigui nou
desenvolupament, evolutiu o solució d'incidències.
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● Empleno del pla de proves previstes en ADINET (funcionals i no funcionals): Registre de
requisits i proves associades així com execucions vinculades a les mateixes.
Valid@ se sustenta, a la data de publicació del plec, en la següent plataforma tecnològica que serà
d'obligat compliment per als proveïdors que resultin adjudicataris:
Aspecte

Eina

Ús

Control de Checkpoints

TestLink

Registre de Checkpoints de ADINET

Requeriments

TestLink

Registre de requeriments

Cas de proves

TestLink

Registre de cas de proves

Execució de proves

TestLink

Registre de execucions de proves

Defectes
(entorns
productius)

no Bugzilla

Gestió de defectes en los entorns no
productius

Qualitat de codi font

PMD, Checkstyle i Findbugs

Anàlisis estàtic de qualitat de codi font

Usabilitat y accessibilitat

Checkstyle usabilitat y TAW

Anàlisis estàtic de usabilitat i accessibilitat
de pàgines web

Rendiment

JMETER

Proves de rendiment

Automatització

SELENIUM

Automatització de proves

IMI es reserva el dret de modificar aquesta plataforma avisant d'això als diferents proveïdors amb
suficient antelació.
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12.2 ANNEX 2: Descripció de la Solució
12.2.1 Bases de dades i/o esquemes.
DWHPR2 és la receptora del registres d’activitats proporcionats per les aplicacions. Disposa una
única taula RATI_U. Amb la implantació del nou rat, les taules mestre deixen de tenir utilitat.
Producció conté les noves taules mestre, la taula d’activitat (RAT_Produccio) depurada provinent
dels dels processos ETL i vistes agregades per diversos criteris de la taula RAT_Produccio. Aquestes
vistes permeten restringir l’accés als usuaris segons el seu departament/àrea.
12.2.2 Nova aplicació RAT
Disposarà 2 tipus d’usuari:
● Administrador, que tindrà accés al manteniment de les taules mestre, les utilitats i la
consulta sense restriccions.
● Operador, que tan sols tindrà accés a la consulta tenint en compte el seu perfil per
restringir les consultes.
A grans trets, les funcionalitats de l’aplicació son:
● Manteniment de les taules mestre descrites en aquest plec. Pràcticament hi haurà una
pantalla de manteniment per a cada taula.
Fem notar que la pantalla de la taula integracions, només serà de consulta, pero ha de
permetre revertir integracions.
● La consulta i explotació de la taula RAT_Produccio orientada als usuaris operadors.
● Utilitats s’inclouran les funcionalitats d’esborrat històric i d’altres que es considerin.
12.2.3 Taules mestres
El RAT disposarà d’un seguit de taules amb l’objectiu de millorar l’explotació, la qualitat de les
dades i el control sobre tots els processos.
A tal efecte caldrà:
● Crear el nou esquema a la bbdd que determini el IMI.
● Definir i implementar les taules a la bbdd.
● Desenvolupar l’aplicació per al seu manteniment.
● Migrar les dades allotjades a DWHPR2 al nou esquema de Producció.
Requeriments:
● Cal habilitar un mecanisme que permeti afegir camps lliurement a les taules (exceptuant
RAT_Produccio que tindrà un manteniment alternatiu)
● RAT_Produccio, al disposar gran volum de registres (es preveuen 20 milions anuals)
El manteniment massiu de RAT_Produccio ha de permetre focalitzar‐se en una integració
concreta (filtrar per Id_Integracio), per dates, tràmits, etc.
● La taula Integracio permet el control de les integracions realitzades, el camp Estat pot tenir
els valors F ‐ Finalitzada, R ‐ Revertida, Null ‐ la integració encara no ha finalitzat
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Es generen les taules mestre i el seu manteniment segons l’estructura proposada tot i que en la
fase de desenvolupament aquesta estructura pot ser alterada.

12.2.4 Captura des de Aplicacions
Actualment hi ha 3 sistemes de càrrega de les dades des de les aplicacions. Sobre alguns d’ells cal
realitzar les intervencions que s’indiquen:
● OnLine: les aplicacions implementen el mètode (RatRegistreVO) per registrar els tràmits a
la taula RATI_TRAMITS de la bbdd RATI_U@CORP1 a mesura que es produeixen. Existeix
una bateria de processos batch d’execució diària que integren aquests registres a la taula
TRAMITS_R de la bbdd SYSADM@DWHPR2 sobre la qual es realitza l’explotació.
Mantenint el mètode a les aplicacions, caldrà interceptar les crides del broker
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(RATtramitsug_EJB) per tal que traslladin les tramitacions a un nou servei que persistirà a
la taula TRAMITS_R de la bbdd SYSADM@DWHPR2.
El nou servei RAT sobreescriurà els camps HORA i TEMPS per tal de normalitzar‐los a totes
les aplicacions:
○ HORA: valor entre 0 i 23
○ TEMPS: 2 dígits per l’hora, 2 dígits pels minuts i 3 dígits pels milisegons (p.e.
2359123 per les 23h 59 minuts i 123 milisegons o 102999 per la una de la matinada,
dos minuts i 999 milisegons)
La implementació del servei RAT junt amb els canvis als mòduls comuns, provoca la
cancel∙lació del sistema actual de batchs diaris.
● OffLine: per les aplicacions Sap/Host/ePob realitzen una extracció diària, els processos
batch RAT_060 i RAT_090 acaben fent la integració sobre la taula TRAMITS_R de la bbdd
SYSADM@DWHPR2.
No cal fer intervenció sobre aquest sistema.
● Càrregues manuals: Existeixen aplicatius que no disposen connectivitat amb RAT per no
estar adaptats o bé per ser externs a l’IMI. Aquests aplicatius generen extraccions amb
formats propis que cal transformar per poder ser capturats.
Cal adeqüar els processos ETL dels mecanismes necessaris per la integració d’aquests arxius
a la taula RAT_Producció aplicant els processos de Depuració i Transformació de dades
descrits més endavant a l’apartat corresponent.
S’adjunta l’actual esquema de processos batch i sistemes involucrats.
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12.2.5 ETL per a la integració de dades a RAT_Produccio
Es realitzarà mitjançant l’ETL Integration Services de Microsoft, l’adjudicatari desenvoluparà sota
aquesta eina aquelles tasques que permetin:
● Afegir nou registre a la taula INTEGRACIÓ.
● Extracció de DWHPR2 de les dades pendents de integrar (camp INTEGRACIÓ amb el valor
NULL)
● Actualitzar el camp INTEGRACIO de la taula TRAMITS_R bbdd SYSADM@DWHPR2 dels
registres obtinguts amb el valor de la nova integració.
● També es pot iniciar a partir d’arxius rebuts per canals no automatitzats (captures
manuals), en aquest cas, l’origen son arxius que caldrà desar en un directori específic. El
nom de l’arxiu emprat es registrarà a la taula Integracions.
● Realitzar les depuracions i transformacions necessàries per a l’obtenció de resultats de
qualitat.
● Els registres resultants de la integració s’afegiran a RAT_Produccio registrant el camp
Id_Integracio per tal de poder revertir una integració concreta.
● Generar un informe amb els resultats obtinguts així com les possibles incidències
detectades.
NOTA: El procés d’integració no ha de alterar la taula TRAMITS_R (exceptuant el camp Integració
que recollirà el identificador de la integració en execució), tot el processat cal fer‐ho sobre la
extracció realitzada.
El procés d’integració implementa la depuració i la transformació de dades abans de realitzar
l’agregat final sobre la taula RAT_Produccio.
12.2.5.1 Depuració
Aplica als registres obtinguts de TRAMITS_R de la integració en curs o de l’arxiu rebut per canal
manual.
Podria donar‐se el cas que els registres presenten diverses incoherències, cal realitzar els següents
processos:
● Suprimir registres duplicats: Registres duplicats amb iguals CODI_TRAMIT, CODI_USUARI,
CODI_DEPART, ANO, MES, DIA, HORA, ALTRA_DADA, TERMINAL, TRANSACCIO,
NOM_PROCES i TEMPS, el camp temps es imprescindible.
En captures manuals, els criteris de eliminació de duplicats seran específics per a cada tipus
de captura.
Implementar altres casuístiques específiques, com per exemple els tràmits HHCO amb
CODI_DEPART en blanc que han estat generats des de l’aplicació SATEC ja que es reben
igualment des de el SAP.
També caldrà tenir en compte possibles incoherències plantejades per els usuaris clau.
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Caldrà ‘registrar’ els tràmits esborrats o un resum per tal de generar l’informe de resultats
de la integració.
12.2.5.2 Transformació
Les diverses aplicacions origen no tenen unificats els criteris de codificació de la informació que
transmeten al RAT, per aquest motiu caldrà realitzar certes transformacions:
● Normalitzar hores: en aquest camp es troben valors des de 0 fins 99, s’aplicaran els criteris
que es determinin per normalitzar‐les entre les 0h i les 23h. Aquest criteri s’hauria d’aplicar
únicament a les tramitacions prèvies a la implantació del nou servei RAT, ja que aquest ja
realitza la normalització.
● Normalitzar Departaments: el codi del departament hauria de provenir del
ControlUser/Departament, hi ha aplicacions on aquest s’obté a partir del Districte/Sector.
S’identificaràn aquests casos i es recodificaran als departaments correctes.
● Actualitzar camp Tipus_Usuari: amb els valors de la taula TIPUS_USUARI (DAC, Extern,
Flotant, Sant Miquel, Web, etc.) per determinar‐lo es cercarà si l’usuari consta a la taula
USUARIS, en cas de no existir, s’aplicarà lògica de negoci a partir del Codi_Tramit i
Departament.
● Camp Altra_Dada: les aplicacions origen afegeixen informació complementaria, cada una
de elles té els seus propis criteris. A certs tràmits caldrà aplicar transformacions per tal de
poder generar nous estudis per els responsables de la DAC. El resultat d’aquesta
transformació s’emmagatzemarà en el camp DADA per tal de preservar la dada original.
● Anonimització: supressió de dades sensibles del camp Altre_Dada (nros d’expedient, DNIs,
etc)
● Autentificació: s’aplicarà la lògica necessària per actualitzar el camp AUTENTIFICAT de la
taula RAT_Produccio, en aquesta intervindrà el codi de tràmit, departament, usuari, etc.
● Canal: s’aplicarà la lògica necessària per actualitzar el camp CANAL de la taula
RAT_Produccio, en aquesta intervindrà el codi de tràmit, departament, usuari, etc.
● Altres transformacions: durant l’execució del contracte es poden incloure fins a 2
transformacions addicional. Un cop tancada l’aplicació, les modificacions posteriors es
faran mitjançant serveis de AM.
● Totalitzar registres: del resultat obtingut, es realitzarà una agregació de registres per els
camps CODI_TRAMIT, CODI_USUARI, CODI_DEPART, ANO, MES, DIA, HORA, ALTRA_DADA,
TERMINAL, TRANSACCIO, NOM_PROCES, AUTENTIFICAT, i CANAL (en aquest procés s`ha
de ignorar el camp TEMPS), actualitzant el camp COMPTADOR amb el total de registres
iguals.
En finalitzar la integració, caldrà actualitzar el camp Estat de la taula Integracio amb el valor F‐
Finalitzada, així com els camp Integracio dels registres tractats a RAT_Produccio.
L’aplicatiu ha de informar els criteris de transformació, quines actuacions realitza i quin és el
resultat. Entre les dades a informar son les tramitacions amb codis de tràmit i/o departament
inexistents a les taules mestre.
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Els resultats de una integració han de poder consultar‐se des de l’aplicació RAT, a la pantalla de
consulta de Integracions.
L’adjudicatari haurà de documentar en detall els processos de depuració i transformació per tal
que els usuaris coneguin les normes aplicades.
12.2.6 Qualitat de les dades
Com a resultat d’una integració, es generaran informes del resultat de la integració amb la pròpia
l’eina d’explotació BI on s’identifiquin:
● Tràmits amb codis de tràmit o departaments inexistents, per el fet de no existir a les taules
mestre o en el cas que arribi en blanc.
● Coherència de volumetria, que identifiqui variabilitats significatives de tràmits respecte el
dia anterior, setmana anterior o períodes equivalents de l’any anterior.
● Altres criteris basats en patrons.
En cas de detectar errades significatives, el sistema de integració permetrà l’enviament avisos
informant les incoherències.
12.2.7 Revertir una integració
La taula INTEGRACIONS i els camps Integracio de les taules TRAMITS_R i RAT_Produccio
garanteixen la traçabilitat.
A la pantalla de consulta de integracions, s’implementarà un mètode que permeti revertir
(esborrar) integracions, aquest esborrat realitzarà 3 accions.
● Actualitzar el camp Estat de la taula INTEGRACIONS amb el valor R‐Revertida.
● Esborrat dels registres en RAT_Produccio pertanyents a la integració seleccionada.
● Actualitzar el camp INTEGRACIO de la taula TRAMITS_R corresponent a la integració
seleccionada amb el valor NULL. No aplicable a integracions manuals.
Un cop revertida una integració, els registres de TRAMITS_R tornaran a ser capturats de nou a la
propera integració.
Requeriments:
● Que la integració a revertir tingui l’estat F‐Finalitzada.
● Que a la taula TRAMITS_R existeixin registres de la integració seleccionada, ja que
existeixen processos d’esborrat històric. En cas d’haver‐se esborrat els registres de
TRAMITS_R, no s’ha de permetre revertir la integració ja que es perdrien dades
irreversiblement.
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12.2.8 Eliminació de dades històriques
El sistema implementarà la opció d’esborrar dades històriques de la taula RAT_Produccio
controlant que les dates siguin superiors a 4 anys. Cal preveure l’esborrat dels registres de la taula
INTEGRACIO que corresponguin.
12.2.9 Alertes d’incidències i notificacions
Els resultats dels processos d’esborrament, integracions, càrregues de dades d’origen,
transformacions i processos de qualitat han de poder ser monitoritzats per tal de validar‐ne el
resultat i iniciar accions en cas d’errors i incidències.
Caldrà desenvolupar el procediment per tal de generar avisos als usuaris del sistema en funció de
la tipologia d’incidència i perfil d’usuari, així com visualitzar‐los dins la pròpia aplicació. Aquestes
alertes hauran de ser configurables.
12.2.10 Explotació de les dades
12.2.10.1 PowerBI
L’eina prevista per realitzar els estudis del RAT es PowerBI de Microsoft.
Degut a l’alta volumetria de la taula RAT_Producció, PowerBI consumirà les vistes agregades
definides en aquest plec i/o de les futures que es puguin implementar.
L’adjudicatari es coordinarà amb l’IMI per garantir la qualitat de les dades i aquelles tasques
requerides per l’obtenció dels informes.
El servei inclou el disseny i elaboració de 5 informes inicials, que s’hauran de definir durant el
projecte d’acord a les necessitats dels usuaris.
12.2.10.2 Consultes des de l’aplicació RAT
L’Aplicació ha de incorporar una pantalla de consulta tant sobre la base de dades RAT_Produccio
(depurada) com a la original (sense depurar) amb funcionalitats i filtratges similars a les de l’actual
aplicació RAT Centura. Les opcions de filtres i vistes definitius es definiran amb els usuaris durant
l’execució del projecte. S’adjunta mostra dels filtratges actuals.
Aquesta aplicació ha de tenir en compte els rols dels usuaris definits al CtrlUser per tal de
restringir l’accés a les dades.
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Les principals característiques son:
● Diversos filtratges: dates, superdepartements, departaments, àrees, tràmits, etc
● Tipus de consulta: agregacions per diversos criteris.
● Exportacions: a excel, csv o txt
● Establir límits del resultats en les exportacions
● Usar paginació en les cerques per pantalla.
● Eliminar/editar registres de forma individual (només a la BD depurada)
● Cerca creuada de registres de les taules i les seves relacions. (p.ex. si es fa una cerca per
codi tràmit, el resultat esperat serien totes les relacions d’aquest codi, per exemple, la
descripció, canal i servei que el té en cartera, l’aplicació que el genera, si és o no autenticat,
qui és l’organisme propietari, etc. Aquesta cerca pot partir de qualsevol element d’una
taula i que se'n mostres els relacionats).
12.2.10.3 Eines ofimàtiques
La taula RAT_Producció i les taules mestre podran ser consultades amb eines ofimàtiques (Access,
Excel) tal com s’està realitzant actualment. S’haurà d’assegurar que l’actual mecanisme de
connexió amb MS Access segueix funcionant.
12.2.10.4 Vistes agregades i Seguretat
PowerBI es connecta amb orígens de dades per generar els informes. Per tal de preservar la
confidencialitat, cal limitar l’accés a les dades en funció del rol (àrea) de les persones que editin els
informes.
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Amb aquesta finalitat, es preveu generar vistes agregades de la taula RAT_Produccio específiques
per a diferents àrees, inicialment caldrà crear un mínim de 7 vistes, entre elles s’han identificat 5:
● Districtes
● Guàrdia Urbana
● Hisenda
● Població
● Cultura
L’adjudicatari es coordinarà amb l’IMI per a la creació de les vistes, definició d’agregacions (per
dies, usuaris, departaments, temes, tipus de tramitació, etc) assignació de permisos, garantir la
operativa i documentació tècnica.
La Direcció del projecte es reserva el dret a modificar i/o ampliar les vistes identificades.
12.2.10.5 Historificació
Es requereix que es mantinguin els darrers 4 anys per poder fer explotacions.

12.3 ANNEX 3: Requeriments tècnics d’arquitectura
Per a la consecució dels objectius descrits en aquest plec, l’IMI haurà de executar les següents
actuacions:
12.3.1 Taula TRAMITS_R en DWHPR2
● Afegir el camp INTEGRACIO de tipus numèric (nullable).
● Crear un índex basat en el camp INTEGRACIO per optimitzar les captures.
12.3.2 Nou esquema a DWHPR2
Crear un nou esquema per tal d’allotjar les taules mestre del nou RAT.
12.3.3 Mòduls comuns
Cal realitzar dos actuacions:
● Actualització per tal de deixar de registrar les dades rebudes sobre RATI_U@CORP1 i
comunicar‐les al nou servei RAT desenvolupat per l’adjudicatari que serà l’encarregat de
persistir les dades a la taula TRAMITS_R en DWHPR2.
● Actualment es comprova que el CodiTramit i CodiDepartament existeixin a les taules
RATI_TIPUS_TRAMIT i RATI_DEPARTAMENT obtingudes del Host mitjançant el Batch
RAT_50.
Cal eliminar aquesta verificació, tan sols comprovar que els camps CodiTramit i
CodiDepartament no estiguin buits.
12.3.4 ETL‐Integration Services
Donar suport a l’empresa adjudicatària per a la implantació dels processos de transformació i
càrrega.
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12.3.5 Processos Batch
● ONLINE: Al modificar els mòduls comuns, els processos Batch de captura de l’arxiu RATI_U
deixen de tenir sentit. La cancel∙lació d’aquests processos es recomanable pero no
imprescindible ja que no afectaran al nou sistema. Els Batch a eliminar son: RAT_010,
RAT_020, RAT_050, RAT_052.
● OFFLINE: Actualment comproven que el CodiTramit i CodiDepartament existeixin a les
taules RATI_TIPUS_TRAMIT i RATI_DEPARTAMENT obtingudes del Host mitjançant el Batch
RAT_50.
Cal eliminar aquesta verificació, tan sols comprovar que els camps CodiTramit i
CodiDepartament no estiguin buits.
També caldrà revisar amb quin criteri es persisteixen els camps TEMPS i HORA per tal de
ajustar‐los als mateixos criteris descrits anteriorment al modul comú.
● ETL‐Integration Services: Planificar el procés diari que invoqui el procés de ETL.
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12.4 ANNEX 4: Fitxa de recollida de dades de tramitacions

Integració de l'aplicació xxxxx amb RAT
1.

Introducció sobre l'aplicació

Especificar les aplicacions, els noms tècnics, què gestionen i quins entorns.
Nom tècnic

Gestió /Finalitat

Tecnologia

Proveïdor i referent

Referent IMI

2.

Procés
- Quan es fan les comunicacions a RAT? (en línia, procés nocturn, etc?). Periodicitat
(temps real, diari, setmanal...?).
- Com? (Mitjançant fitxer de text/excel, crida J2EE o .NET a Broker, etc)
- Si és el cas de fitxer...
o ... quina és la cadena què passa les dades?
o ... amb quina periodicitat es passa la cadena...? (cada dia a excepció de
divendres fins a dilluns? cada dia 365?, etc)
- La periodicitat de la càrrega assegura la totalitat de les dades mensuals en RAT
el....(6è dia natural del mes següent? el primer dia hàbil? el primer dia del mes
següent?)

3.

Format de les dades

El format i contingut dels registres a RAT és de forma general el següent. Especificar la
descripció detallada dels camps que correspongui a l’aplicació.
CAMPS

Descripció detallada del camp

Exemple

FORMAT

CODI_TRAMIT
CODI_USUARI
CODI_DEPART
ALTRA_DADA
DATA
HORA

Dada complementària a l'acció
Data en la qual succeeix l’acció.
(integracions .NET)

Hora en la qual succeeix l’acció.
(integracions .NET)

1

DDMMAAAA

2

hhmmsscc

1

Especificacions sobre els camps quan aquests no siguin comuns a tots els codis (exemple: en
els casos d'alta, el camp ALTRA_DADA s'emplenarà amb la descripció "........" l'identificador del
registre; en els casos de consulta, el camp s'emplenarà amb les paraules de cerca,....). Màxim
20 caràcters.
2
Indicar quin és el significat de la data que es registra. (p. ex: la data del tràmit, d’execució
cadena, d’escriptura en base de dades, etc)

3.1. Codis RAT d'operacions i canals implicats
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Indicar a la següent graella, per a cada codi RAT de tràmit, per quins canals pot ser consumit.

CODI_TRAMIT DESCRIPCIÓ

OAC

TELEF

INTERNET

QUIOSC

DISP.
MÒBILS
APP

DISP.
MÒBILS
SMS

DISP.
MÒBIL
PDA

ALTRES

3.2. Tràmits telemàtics: tipus d'autenticació
En cas de tràmits telemàtics autenticats, especificar el tipus d'autenticació per a cada canal.

CODI_TRAMIT DESCRIPCIÓ

OAC

TELEF

INTERNET

QUIOSC

DISP.
MÒBILS
APP

DISP.
MÒBILS
SMS

DISP.
MÒBIL
PDA

ALTRES

3.3. Tràmits telemàtics: sistema de gravació
En cas de tràmits telemàtics, indicar si grava a RAT l'aplicació de negoci o el dispositiu del
canal.
CODI_TRAMIT DESCRIPCIÓ

OAC

TELEF

INTERNET

QUIOSC

DISP.
MÒBILS
APP

DISP.
MÒBILS
SMS

DISP.
MÒBIL
PDA

ALTRES

3.4. Control d'usuaris i de departaments
 CODI_USUARI: Qui té el control dels usuaris? la pròpia aplicació de manera interna,
el CtrlUser, LDAP, altre? Des de quin camp o taula de l'aplicació, de quin de
CtrlUser, etc? Com es gestiona la plantilla flotant presencial, si és el cas?


CODI_DEPART: Qui té el control dels departaments als que es troba assignat
l'usuari? l'aplicació, CtrlUser, LDAP, altre? Des de quin camp o taula de l'aplicació,
CtrlUser, etc? Com es gestiona la plantilla flotant presencial, si és el cas?



Indicar a la següent graella el comportament d’aquests dos codis en cas que sigui
diferent segons el canal.
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CANAL

SISTEMA DE CONTROL

CODI_USUARI

CODI_DEPART

PRESENCIAL (OAC /OAEM)
TELEFÒNIC
INTERNET
QUIOSCOS
DISP. MÒBIL APP
DISP. MÒBIL SMS
DISP. MÒBIL PDA
ALTRES

4.

Detall dels codis de RAT

(Explicació detallada de cada codi de RAT: quines especificacions té i en quin moment de
l'activitat de l'usuari es produeix? en accedir al menú X? en confirmar X? en generar
l'identificador X?).
Extensió de tràmits gravats. Per a cada codi estendre la informació dels tràmits gravats amb
diagrames, casuístiques, imatges, etc.
5.

Extracció de dades des de la pròpia aplicació

Especificar si l'aplicació està preparada per extreure dades que faciliti la mateixa informació o
similar a la de RAT i en quin format (CSV, XMLS, TXT, ...)
En cas afirmatiu, especificar la possibilitat de de fer extraccions nocturnes i programades o si
caldrà fer crides a mida, i en aquest últim cas, especificar si aquestes afecten al rendiment de
l'aplicació.
6.

Altres observacions

Indicar si actualment integra o no, problemes recurrents i coneguts, etc....
Indicar també si hi ha integracions amb altres aplicacions com ara Ariadna, etc.
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12.5 ANNEX 5: Informació addicional / aclariments
L’IMI posarà a disposició la següent adreça de correu on els licitadors podran fer les seves
consultes: jfernandezv@bcn.cat.
En l’assumpte del correu indicar:
Contracte: Desenvolupament nou RAT
En cas de no obtenir resposta, contactar amb el telèfon 93 291 53 38.
S’atendran les sol∙licituds d’informació fins a 3 dies laborables abans de la data límit de
presentació d’ofertes.
Es convocarà una sessió informativa per tal d’aclarir als licitadors interessats en presentar oferta
tots els dubtes que els puguin sorgir. Aquesta sessió es celebrarà a partir dels 7 dies hàbils
posteriors al dia següent de la data de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB). El lloc, el dia i l’hora d’aquesta sessió es publicarà a l’anunci de
licitació en el perfil del contractant (www.bcn.cat/perfildecontractant).
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12.6 ANNEX 6: Lliurament d’informació confidencial.
Part de la documentació d’aquest contracte no pot restar inclosa en la documentació que l’IMI
posarà en el seu Perfil del Contractant a disposició dels licitadors, ja sigui per criteris de volum o de
confidencialitat. Aquestes dues consideracions fan que el procediment per obtenir‐la sigui el
següent:
a) El Responsable del Contracte prepararà tota la documentació tècnica i funcional i la ubicarà
en un arxiu.
El Responsable del Contracte sotmetrà aquest arxiu a un programa de xifrat disponible en
la plataforma tecnològica de l’IMI i garantit pel Departament de Seguretat de l’IMI, aquest
programa generarà un arxiu xifrat i una clau secreta que només coneixerà el Responsable
del Contracte. Amb aquesta operació s’obté un arxiu xifrat i una clau secreta unívoca.
Aquesta operació es repetirà cada vegada que s’hagi d’obtenir un nou arxiu xifrat que
portarà associada una nova clau secreta.
Per poder obrir l’arxiu xifrat caldrà introduir la seva clau secreta.
b) Els licitadors que necessitin la documentació ho demanaran directament al correu indicat
en el Plec de condicions tècniques, especificant si requereixen una recollida telemàtica
(indicant un correu‐mail de destí i un telèfon de contacte) o bé presencial.
c) En cas que el licitador hagi demanat una recollida telemàtica i tramès al mail especificat la
certificació requerida signada digitalment (veure apartat e), el Responsable del Contracte
trametrà telemàticament la informació al mail especificat pel licitador a la sol∙licitud o
indicarà la necessitat d’un mitjà telemàtic alternatiu. En tot cas la clau secreta serà
comunicada per altre canal, preferentment SMS.
d) En cas de recollida presencial de la informació, el Responsable del Contracte respondrà a la
petició de la informació indicant el dia i l’hora de la recollida. El lloc per la recollida física
serà el Av. Diagonal 220, 5ª planta, DIBC. En el moment de recollir la documentació, el
Responsable del Contracte lliurarà la documentació en un suport Pendrive explicitant la
clau secreta d’aquell arxiu en concret.
e) El licitador, per a poder recollir la documentació, s’haurà d’identificar amb el document
nacional d’identitat i un certificat de l’apoderat de l’empresa licitadora, en què indicarà
clarament que s’autoritza a la persona a recollir la documentació i que aquesta serà
tractada de forma confidencial i exclusivament per la presentació de la oferta i, en el seu
cas, per l’execució del Contracte.
f) Aquest certificat quedarà en propietat del Responsable del Contracte i formarà part de de
la documentació del Contracte.
g) En el certificat constarà que el licitador reconeix que la documentació és confidencial i que
per cap motiu la divulgarà, mes enllà dels tècnics propis implicats en el contracte.
h) El model del certificat s’incorporarà amb la resta de documentació del contracte en el Perfil
del Contractant de l’Ajuntament de Barcelona.

66

12.7 ANNEX 7: Plantilla de valoració
Aspectes a valorar

Pàgina/es

Proposta del pla de proves
Generació automàtica de casos de prova per als processos de qualitat de
dades
Pla de proves tècniques per a les diferents integracions
Pla de proves referent a la integració de les fonts de dades amb les eines
d’explotació
Pla de Formació
Grau de detall i adequació dels continguts pel que fa a les eines d’explotació
de dades (PowerBI i RAT Consulta)
Grau de detall i adequació dels continguts pel que fa a la formació referent a
la l’administració de RAT Consulta
Pla de riscos i contingència
Coherència i exhaustibilitat en la identificació de riscos del projecte
Grau de viabilitat i detall de les accions mitigadores proposades
Mòdul d’avisos, alertes i notificacions
Usabilitat, qualitat i possibilitats de configuració de l’eina de visualització
d’incidències de càrregues de dades
Usabilitat, qualitat i possibilitats de configuració de l’eina de visualització
d’incidències de transformacions de dades
Flexibilitat i facilitat de configuració de les opcions de notificació automàtica
a usuaris en cas d’incidència
Mòdul de visualització i exportació de dades
Usabilitat de l’eina proposada per a la visualització de registres de RAT
Flexibilitat i potència de les cerques i filtres en les consultes, tant a la base de
dades original com a la depurada i enriquida
Que l’eina possibiliti l’exportació massiva en els formats requerits sense que
es penalitzi el rendiment de sistema
Comandament de processos automàtics
Flexibilitat i granularitat a l’hora d’escollir i planificar els processos de
reversió de les integracions
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Juana Pilar Serra Bosch el dia 19/03/2019 a les 14:56, que informa.

