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1

Objecte del contracte

Aquest plec de prescripcions té com objectiu descriure les especificacions tècniques per
a la contractació d’un servei informàtic per a l’allotjament extern (hosting) dels webs
corporatius del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, en endavant CAC.
Específicament estaran inclosos tots els serveis i provisions que siguin necessaris per a
l’execució total i completa del contracte en els termes detallats, mentre no s’especifiqui
el contrari en aquest plec de condicions tècniques.

2

Objectius específics del servei

Per a la prestació del servei s’estableixen els objectius específics següents:
1. Servei d’allotjament
Solució integral d’infraestructura virtualitzada per a l'allotjament extern de les
plataformes web del CAC, en un centre de procés de dades (CPD) propietat de
l’adjudicatari i especialitzat en la prestació de serveis de telecomunicacions,
Internet i allotjament.
2. Tasques d’inici del servei.
Tasques referides a les actuacions i les activitats relacionades amb la migració i
configuració del maquinari (servidors) per a procedir a la càrrega inicial de dades
que permetin l’inici del servei i la seva explotació diària.
3. Servei de còpies de seguretat i resolució d’incidències.
Aquest servei comporta principalment les actuacions i les activitats relacionades
amb el tractament de les còpies de seguretat així com les actuacions
necessàries per a la resolució d’incidències operatives dels esmentats servidors.

3

Àmbit del servei

El CAC disposa en l’actualitat de dos servidors PHP i un servidor Windows que donen
suport al servei d’explotació de les webs publicades per el CAC.
Tots tres servidors configuren l’àmbit d’actuació del servei d’aquest plec format per les
webs següents:
•
•
•
•

Web del CAC
Web EDUCAC
Web Mesa de la Diversitat
Web Donesimitjans
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Els servidors PHP acullen respectivament els entorns de producció i preproducció de les
webs corporatives del CAC i el servidor Windows acull una web programada amb
tecnologia Microsoft.
Les característiques tècniques dels tres entorns actuals es detallen a continuació:
Entorns PHP:
El servei consta de dos entorns de treball existents, un de producció i un de
preproducció; ambdós entorns concorren amb sistema operatiu CentOS7, amb gestor
de continguts Drupal 8 i llenguatge de programació PHP 7.1.17 i amb les
característiques següents:
Entorn PHP de producció:
Els webs corporatius son públics i accessibles amb els dominis www.cac.cat,
www.educac.cat, www.mesadiversitat.cat, www.donesimitjans.cat.
L’equip virtual que les implementen tenen les següents característiques:
Servidor VM frontal, identificat com “CACVPLWEB22A01”.
Plataforma: HYPER-V
Sistema operatiu: CentOS7
Espai de disc: 240 Gb
Memòria/CPU: 8 Gb RAM, 4 CPU’s
Tipus de connexió: VPN + ssh
Base de dades: MySQL
Adreça IP: Dues, una pública i una altra privada
Entorn PHP de preproducció:
Els webs corporatius son privats mitjançant una connexió VPN i accessibles amb els
subdominis cacpre.cac.cat, educacpre.cac.cat, mesadivpre.cac.cat,
donesimitjanspre.cac.cat.
L’equip virtual que les implementen tenen les següents característiques:
Servidor VM frontal, identificat com “CACVDLWEB22A01”.
Plataforma: HYPER-V
Sistema operatiu: CentOS7
Espai de disc: 240 Gb
Memòria/CPU: 4 Gb RAM, 2 CPU’s
Tipus de connexió: VPN + ssh
Base de dades: MySQL
Adreça IP: Una privada
Entorns Windows:
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El servei consta d’un entorn de treball existent amb sistema operatiu Windows Server
2016 STD amb les característiques següents:
El web corporatiu es públic i accessible mitjançant el subdomini premis.educac.cat.
L’equip virtual que la implementa té les següents característiques:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servidor VM frontal, identificat com “CACVPWWEB22A01”.
Plataforma: HYPER-V 22@
Sistema operatiu: Windows Server 2016 STD
Espai de disc: 300 Gb
Memòria/CPU: 8 Gb RAM, 4 CPU’s
Tipus de connexió: VPN
Base de dades: SQL Server Express 2016
Adreça IP: Dues, una pública i una altra privada

Còpies de seguretat:
Les còpies de seguretat es realitzen amb una periodicitat diària i permeten d'una banda,
recuperar arxius que s'hagin pogut perdre o corrompre (backups diaris de tots els arxius
del servidor) i, de l'altra, la ràpida restauració de tot el servidor de tal manera que pugui
tornar a estar en línia en el mínim temps possible.

4

Durada del contracte

La durada del contracte és de 24 mesos, des de l’1 de gener de 2020 al 31 de
desembre de 2021. Es preveu una pròrroga per un període màxim de 1 any.

5

Pressupost i pla de facturació dels serveis

L’import màxim de licitació per a la contractació del servei informàtic per a l’allotjament
extern dels webs corporatius del CAC és de 21.848,40€ (IVA exclòs), 26.436,56€ (IVA
inclòs).
La presentació de factures es realitzarà de forma mensual a mes vençut, pels serveis
executats, inclosos tots els conceptes i l'IVA.
La factura haurà d’incorporar el desglossament de les tasques realitzades
validada pel Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC.

essent
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6

Condicions d’execució
6.1 Condicions generals d’execució del servei
Aquest servei objecte del contracte haurà d’incloure sense cost addicional totes les
llicències de les aplicacions principals i auxiliars que siguin necessàries per al
compliment íntegre de tots i cadascun dels requisits funcionals descrits en aquest
document, mentre els esmentats requisits no s’indiquin expressament com a
opcionals, i igualment de tots aquells productes necessaris per les funcionalitats
incloses en les propostes presentades en les respectives ofertes.
Les condicions d’execució generals que s’estableixen per a l’execució d’aquests
serveis són:
1. El servei informàtic per a l’allotjament inclourà la provisió de la infraestructura de
centre de dades, comunicacions i equipament hardware (servidors, elements de
xarxa, seguretat) ubicats necessàriament dins de la Unió Europea, així com la
seva gestió i monitorització.
2. L’administració dels servidors per part del servei TIC del CAC ha de realitzar-se
mitjançant una connexió VPN amb connexió SSH per tal de garantir la seguretat
d’accés als mateixos, i FTP per a la transferència de fitxers.
3. L'empresa adjudicatària ha de designar almenys una persona que exerceixi de
coordinadora tècnica o responsable integrada en la seva pròpia plantilla, que
actuarà com interlocutora de l'empresa adjudicatària davant el CAC per
canalitzar la comunicació entre aquest i el personal integrant de l'equip de treball
adscrit al contracte. A banda, gestionarà davant el CAC tot el que faci referència
a qüestions derivades de l'execució del contracte, tan els aspectes tècnics com
de gestió administrativa del mateix.
4. El CAC efectuarà el seguiment i el control de la prestació dels serveis efectuats
mitjançant els mecanismes i els indicadors que consideri oportuns. A aquests
efectes l’empresa adjudicatària haurà d’aportar la informació d’acord amb les
especificacions i els terminis que acordi el CAC.
5. Quan finalitzi el contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a retornar al
CAC tota la informació que continguin els diferents entorns i a no quedar-se’n
cap còpia (bases de dades, estructura d’arxius, etc).
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6.2

Condicions específiques d’execució dels serveis

Fases del servei:
Les activitats contemplades en la prestació del servei són les següents:
•

Servei d’allotjament:

El servei que es demana ha de proporcionar l'allotjament de l'entorn, la connectivitat i
els serveis de suport necessaris, de manera que quedi garantida la disponibilitat dels
continguts actuals i serveis oferts en els webs del CAC.
L'adjudicatari haurà de proveir els serveis i elements de maquinari, programari i de
connexió necessaris per garantir el correcte funcionament de les webs corporatives del
CAC i de la difusió continuada i segura dels seus continguts a Internet, contemplant com
a mínim un ample de banda d'accés a Internet garantit mínim de 10 Mbps.
L’adjudicatari proporcionarà i mantindrà els equips de telecomunicacions (tallafocs,
routers, switch, etc.) necessaris per a la provisió del servei sol·licitat així com el control
permanent de la xarxa de comunicacions, monitoritzant de forma automatitzada els
equipaments de connexions de xarxa, d’infraestructura LAN i de xarxa troncal.
El servei d'allotjament contemplarà també la redundància per als elements vitals dels
servidors (fonts d'alimentació, ventiladors, RAID en disc, etc.).
El servei estarà dimensionat per garantir el seu bon rendiment i serà dissenyat tenint en
compte una adequada capacitat de creixement del mateix en cas de necessitar-se,
d'acord amb un major nombre de visites, tràfic o altres paràmetres, ampliacions o
reestructuracions de la solució inicial aportada, essent aquesta, com a mínim, igual a la
configuració actual detallada en l’apartat 3 d’aquest plec.
La infraestructura ha d'estar situada físicament en locals especialment condicionats i
segurs per albergar centres de processos de dades (CPD), dissenyats en la base d'una
arquitectura redundant i tolerant a fallades tant en la infraestructura de xarxa, com en el
subministrament elèctric i control d'entorn. Aquest CPD tindrà les següents
característiques mínimes:
1. Garantir el subministrament elèctric amb una garantia de disponibilitat del
99,99%
2. Garantir la disponibilitat de la xarxa amb una garantia de 99,95% com a mínim a
excepció dels manteniments programats comunicats al CAC amb 3 dies
d’antelació com a mínim.
3. Sòl tècnic
4. Extinció d'incendis
5. Seguretat (Software antivirus, firewalls, control d'accés segur, personal de
seguretat, circuits tancats de televisió ...) 24x7x365
6. Monitorització i suport de totes les característiques indicades.
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•

Tasques d’inici del servei

La fase d’inici del servei informàtic contempla la configuració i la implantació dels
entorns i servidors, així com la migració de les dades (sistemes d’arxius i bases de
dades) per tal de replicar l’entorn actual dins del nou centre de dades.
L’adjudicatari instal·larà en l’entorn de virtualització del seu centre de dades una
configuració com a mínim igual a les màquines i entorns virtuals actuals detallats en el
punt 3 d’aquest plec, i un bolcat de totes les dades i continguts (bases de dades i fitxers)
necessaris per a l’execució del servei a partir de la informació que li serà lliurada pel
CAC.
L’adjudicatari configurarà la connectivitat a les màquines virtuals per tal que tinguin
sortida a Internet i la necessària accessibilitat privada per part del CAC.
Un cop acabada i comprovada la configuració del sistema per l’adjudicatari, el CAC
validarà que es compleixin tots els requisits detallats el plec així com el correcte
funcionament de les prestacions sol·licitades, i es coordinarà amb l’empresa
adjudicatària la posada en producció.
El termini d’execució d’aquesta fase no ha de ser superior a dues setmanes a
comptar des de la data de signatura de contracte.
L’adjudicatari garantirà el funcionament global de l’entorn, la planificació de capacitats,
l’optimització del rendiment, la instal·lació i manteniment de tots els productes de
programari de sistemes necessaris per a l’execució de l’entorn i el monitoratge regular
del rendiment i utilització dels sistemes.

•

Servei de còpies de seguretat i resolució d’incidències.

Les característiques, tasques i actuacions contemplades en aquest apartat són les
següents:
Còpies de seguretat
La gestió de les còpies de seguretat té per objectiu permetre el restabliment del normal
funcionament dels entorns davant una pèrdua d’informació.
Les principals característiques que ha de tenir el servei de còpies de seguretat son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Back-up d'equips virtuals en temps real.
Impacte mínim en entorns virtuals.
Temps de recuperació de dades i de resposta millorats amb restauració granular.
Indexació i cerca avançada.
Sistema de control de Snapshots i recuperació avançada.
Recuperació completa de la màquina virtual.
Recuperació granular.
Gestió de la retenció.
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•

Còpia periòdica a disc/cinta/cloud.

El sistema de còpies de seguretat realitzarà com a mínim còpies diàries incrementals i
còpies setmanals completes, amb una retenció de 7 dies per les còpies diàries i de 3
setmanes per les setmanals. Aquestes còpies han de permetre tant la recuperació
íntegra del servidor (Snapshot) com la recuperació d’un arxiu en concret (Granular).
Es planificaran i realitzaran proves de recuperació, segons una planificació
consensuada amb el CAC, per tal de validar el correcte funcionament del sistema.
Gestió del Servei de resolució d’incidències
L’adjudicatari haurà de complir o millorar els nivells de servei de resolució d’incidències
establerts pel CAC i que venen determinats pel tipus d’incidència i la seva gravetat
d’acord amb la classificació següent:
1. Incidència de caràcter crític: Caiguda total o parcial del sistema productiu que
impedeix que es proporcioni servei, afectant a la disponibilitat de qualsevol de
les funcionalitats critiques del sistema. Una incidència critica resolta
temporalment, es converteix en una incidència greu, a efectes de la gestió del
servei.
2. Incidència de caràcter greu: La incidència afecta a l’entorn de manera parcial
provocant limitacions importants (no crítics) en l’ús del sistema.
3. Incidència de caràcter lleu: qualsevol altra incidència que afecti lleument o
parcialment les funcions habituals de l’entorn.
L'empresa adjudicatària haurà d’habilitar, com a mínim, un únic telèfon i una bústia de
correu electrònic per a la recepció de comunicació d'incidències al seu Centre d’Atenció
a l'Usuari (CAU).
A efectes de comunicació d’incidències o qualsevol consulta que afecti a qualsevol dels
serveis i funcionalitats incloses en el contracte objecte d'aquesta licitació, el CAU de
l’empresa adjudicatària cobrirà el servei de 24x7x365.
Es defineix Horari de Suport a l’Operació com l’horari amb el qual l’empresa
adjudicatària proporciona assistència tècnica al CAC.
Es defineix temps de recepció/notificació el temps màxim de confirmació de recepció
d’una incidència notificada pel CAC a l’empresa adjudicatària.
Es defineix temps de resolució com el temps màxim transcorregut des que es comunica
a l'empresa adjudicatària l'existència d'una incidència fins que l'esmentada empresa
facilita una solució temporal que resolgui provisionalment el problema o bé una solució
definitiva al mateix.
L’adjudicatari haurà de rebre, intervenir i resoldre les incidències d’acord amb els
paràmetres següents:
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A. Incidència de caràcter crític:
-

Horari de Suport a l’Operació: de dilluns a diumenge en horari de 24x7x365.
Temps de recepció/notificació: màxim 15 minuts dins l’horari de suport a
l’operació.
Temps de resolució: màxim 4 hores dins l’horari de suport a l’operació.

B. Incidència de caràcter greu:
-

Horari de Suport a l’Operació: de dilluns a diumenge en horari de 24x7x365.
Temps de recepció/notificació: màxim 15 minuts dins l’horari de suport a
l’operació.
Temps de resolució: màxim 6 hores dins l’horari de suport a l’operació.

C. Incidència de caràcter lleu:
-

Horari de Suport a l’Operació: de dilluns a diumenge en horari de 24x7x365
Temps de recepció/notificació: màxim 15 minuts dins l’horari de suport a
l’operació.
Temps de resolució: màxim 8 hores dins l’horari de suport a l’operació.

En cas de concurrència d’incidències, l’adjudicatari haurà de destinar els recursos
disponibles a la incidència més crítica i ha de ser capaç de resoldre dues incidències
simultànies.
La resolució final d’una incidència haurà de ser validada pels responsables tècnics del
Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC.
Qualsevol incompliment del temps de resolució d’incidències pot donar peu a les
penalitzacions establertes en el present plec.
El CAC comunicarà i detallarà a través dels mitjans proposats l’existència i necessitat de
resolució de les incidències iniciant-se, a partir d’aquest moment, els terminis detallats
per a la seva resolució.

6.3

Horari de servei

L'adjudicatari garantirà la disponibilitat del servei en un mínim del 99,95 %.
En paral·lel i per garantir el bon funcionament del servei, s’exigeix la disponibilitat d’una
atenció 24x7x365 (24 hores tots els dies de l’any) per atendre aquelles incidències que
impedeixin una correcta explotació del mateix.
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6.4

Incompliments / Penalitzacions

En cas d’incompliment dels terminis previstos en els apartats anteriors, i sempre que el
CAC no opti per la resolució del contracte, s’aplicaran les penalitats establertes a la
clàusula 22 del plec de clàusules administratives.

6.5

Condicions de finalització del servei

Durant el darrer mes de vigència del contracte, es podrà establir un període transitori
d’execució en condicions especials en el que l’adjudicatari es comprometi a col·laborar
amb l’equip tècnic de CAC en les activitats necessàries per a la planificació i execució
del canvi.
En aquest sentit, l’adjudicatari facilitarà tota la documentació i coneixement necessari
per dur a terme el canvi participant de manera proactiva en qualsevol activitat
encaminada a l’esmentat fi.

6.6

Requeriments de seguretat
•

Confidencialitat i publicitat del servei
Els adjudicataris estan obligats a guardar secret respecte les dades o la
informació prèvia que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte, i seran responsables de les violacions del deure de secret
que es puguin produir per part del personal al seu càrrec.
Qualsevol comunicat de premsa o d’inserció als mitjans de comunicació que el
proveïdor realitzi referent al servei que presta al CAC l’haurà d’aprovar
prèviament el client.

•

Propietat intel·lectual
Tota la documentació que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva del
CAC. Els adjudicataris no la podran fer servir per altres finalitats sense el
consentiment exprés del client.

•

Seguretat i protecció de dades
L'empresa adjudicatària tindrà la consideració d'encarregat del tractament de
dades d'acord amb el que estableix l'article 28 del RGPD (Reglament General
de Protecció de Dades).
Una vegada adjudicat el contracte es formalitzarà el corresponent contracte
d’encarregat del tractament de dades de caràcter personal.
La propietat de la informació i la responsabilitat de les dades personals
correspon al CAC. L'empresa adjudicatària es compromet al compliment íntegre
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dels aspectes que li competeixen de la legislació vigent en cada moment sobre
protecció de dades de caràcter personal, i en particular del RGPD.
En el cas d'infringir aquesta condició l'empresa adjudicatària serà considerada
també com a "responsable del tractament" responent a les infraccions que
hagués pogut cometre.
L'empresa haurà d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa
necessàries per a garantir la seguretat de la informació, que evitin la seva
alteració, pèrdua, accés i tractament no autoritzat.
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