Expedient: 1198/2019 Servei de conservació, funcionament i manteniment de la xarxa informàtica de
l'Ajuntament de Taradell
Assumpte: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ, FUNCIONAMENT I
MANTENIMENT DE LA XARXA INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT DE
TARADELL.
1. OBJECTE
És objecte del present plec fixar les especificacions tècniques particulars que hauran
de regir la contractació dels serveis de conservació, funcionament i manteniment de
la xarxa informàtica de l’Ajuntament de Taradell.
Els serveis que inclouen l’objecte del contracte són el següents:
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• L’administració de la xarxa de dades de l’Ajuntament i tots els elements que la
conformin, tan de maquinari com de programari. Inclou els routers, switchs,
tallafocs, túnels VPN, connexions a internet, etc.
• Tots els ordinadors personals municipals i els seus perifèrics. Inclou tots els
elements i accessoris instal·lats en els ordinadors i perifèrics (electrònica bàsica,
monitors, impressores, escàners, etc.). A la clàusula 2, es presenta una llista
aproximada de tots els equips que han de ser objecte de manteniment a partir de
l’inici del contracte.
• Tots els servidors. Inclou gestió d’usuaris, bases de dades, dominis, entorns de
virtualització, repositori de documents, etc.
• Tot altri maquinari de la xarxa informàtica de l’Ajuntament, com per exemple
impressores, escàners, unitats de backup, etc.
• El programari instal·lat a tot el maquinari de la xarxa.
• La protecció contra programari maliciós.
• La realització i gestió de còpies de seguretat.
• Manteniment de l’inventari, el pla de sistemes actualitzat.
• Administració i manteniment dels servidors de correu electrònic.
• Administració i manteniment tècnics.
• Administració i manteniment de certificats digital municipals i del personal de
l’Ajuntament.
• Administració i manteniment dels enllaços amb altres administracions: Diputació,
Generalitat, AOC, Etram, INE, Apeiron Software (gestió d’expedients), etc.
• Administració i manteniment de l’adequació de la xarxa i equipament informàtic a la
LOPD, segons marqui el procediment d’implantació vigent a l’Ajuntament.
• Administració, coordinació i gestió dels diferents proveïdors de serveis IT de
l’Ajuntament.

• Manteniment de l'arxiu fotogràfic.
• Atenció i suport als usuaris de la xarxa i dels equipaments informàtics de
l’ajuntament.
• Altres funcions d’assessorament tècnic municipal que requereixi l’Ajuntament.
• Migració del correu electrònic a un servei Cloud extern.
Queda exclòs d’aquest contracte la provisió del material i eines que conformin
l’ampliació o modificació de la xarxa.
2.- PARC INFORMÀTIC- INVENTARI DE MAQUINARI DE L’AJUNTAMENT
En l’actualitat, el parc informàtic de l’Ajuntament de Taradell consta de:
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Edifici de l'Ajuntament
24 PCs d'usuaris.
3 Portàtils.
1 Servidor físic, que suporta 7 servidors virtualitzats.
1 Cabina de discs, per allotjar les virtuals.
1 Disc NAS per backups.
6 Acces Points.
1 Tallafocs Sonicwall (gestiona també les VPN als edificis externs).
Routers, swicths.
Centre Cultural Costa i Font
1 Tallafocs Sonicwall per gestionar l'enllaç de fibra amb el Sonicwall de l'edifici de
l'ajuntament.
6 AP's ubiquitis.
6 PC's.
1 Portàtil.
EAS (Espai d’Aigua i Salut)
1 Router / Firewall Mikrotik per enllaç VPN amb el Sonicwall de l'edifici l'ajuntament.
1 AP Wifi.
5 PC's.
Can Just – Parc de les Olors
1 Router / Firewall Mikrotik per enllaç VPN amb el Sonicwall de l'edifici l'ajuntament.
Pavelló El Pujoló
1 Router / Firewall Mikrotik per enllaç VPN amb el Sonicwall de l'edifici l'ajuntament.
1 AP Wifi.
Urbanització La Roca
1 Router / Firewall Mikrotik per enllaç VPN amb el Sonicwall de l'edifici l'ajuntament.
Càmeres de seguretat.
Urbanització Goitallops
1 Router / Firewall Mikrotik per enllaç VPN amb el Sonicwall de l'edifici l'ajuntament.
Càmeres seguretat.
Edifici El Sindicat – Espai Solidari
Router Wifi.
Punt Jove – El Puntal
2 PC's per a treballadors.
De 6 a 10 PC's per a us públic.

Ràdio Taradell
5 PC's.
1 Portàtil.
3.- MANTENIMENT PREVENTIU I GESTIÓ DE PROBLEMES
L’adjudicatari haurà de fer una anàlisi de les incidències produïdes i si com a resultat
d’aquest anàlisi es dedueix que hi ha un element defectuós, ja sigui de hardware com
de software, l’adjudicatari haurà de reaccionar proactivament i substituir aquest
element defectuós abans que es produeixi la incidència a la resta d’equipament, i
proposar les mesures correctives que es considerin necessàries.
4.- ALTRES TREBALLS A REALITZAR
L’empresa adjudicatària es compromet a formar, al seu càrrec, el/s tècnics/s
informàtic/s que emplaci a l’Ajuntament en la gestió i administració dels aplicatius i
eines instal·lats a l’Ajuntament en el moment del contracte.
En cas que l’Ajuntament decideixi migrar a programari lliure, l’empresa adjudicatària
es compromet a formar, al seu càrrec, els seus tècnics per tal de continuar
proporcionant un servei adequat
5.- PRESTACIÓ DE SERVEIS
L’empresa adjudicatària disposarà d’un tècnic informàtic a les instal·lacions de
l’Ajuntament que s’encarregarà de les tasques de manteniment, conservació i gestió
de la xarxa i de desenvolupar els encàrrecs específics que se li encomanin. Aquesta
persona haurà de tenir algun dels següents títols acadèmics:
-

Tècnic/a Superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics (FP de
Grau Superior o equivalent)
Enginyeria Tècnica en informàtica
Enginyeria Tècnica de telecomunicacions o equivalent.

El tècnic emplaçat podrà ser revocat del servei per l’Ajuntament quan existeixin causes
justificades.
El tècnic emplaçat serà, en la mesura que sigui possible, sempre la mateixa persona.
Quan aquest tècnic, en compliment dels seus drets laborals, no atengui el seu lloc a
l’Ajuntament, s’enviarà un substitut en el seu lloc.
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L’empresa adjudicatària li donarà tot el suport i assessorament tècnic necessari
perquè pugui realitzar les tasques que se li encomanin, desplaçant tècnics
especialitzats a les instal·lacions de l’Ajuntament si fos necessari.

En actes i celebracions pròpies de l’Ajuntament en que sigui necessària la presència
d’un tècnic informàtic fora de l’horari normal de servei presencial, l’empresa
adjudicatària haurà de garantir tal servei.
6.- HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El servei presencial es prestarà a les oficines de l’Ajuntament durant un matí a la
setmana de 9 a 14 hores. El dia que es prestarà el servei serà objecte de concreció
en la formalització del contracte.
Tanmateix es crearà una bossa de 60 hores anuals, més les que proposi l’adjudicatària
en la seva oferta, si és el cas, sense cap cost addicional per l’Ajuntament, i que seran
destinades única i exclusivament per atendre urgències que requereixin el
desplaçament in situ al lloc de la instal·lació afectada, disposant d’un termini màxim
de 24 hores per atendre al requeriment.
La resta de dies es prestarà servei no-presencial d’atenció telefònica/e-mail dins dels
horaris d’oficina de l’Ajuntament.
7.- LLOC DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
El servei es prestarà de forma presencial a la seu de l’Ajuntament de Taradell, així
com a tota la resta de dependències externes dins del terme municipal de Taradell
quin servei també és objecte de la present licitació.
8.- SEGUIMENT DEL SERVEI
Un cop al mes es lliurarà a l’Ajuntament un resum amb el detall dels treballs realitzats,
juntament amb la presentació de la factura.
Es mantindrà un inventari actualitzat del maquinari i programari instal·lat així com de
la infraestructura informàtica de l’Ajuntament.
Tant l’Ajuntament com l’empresa adjudicatària podran sol·licitar les reunions que
siguin necessàries per realitzar el seguiment del servei.
9.- SISTEMA DE SEGUIMENT D’INCIDÈNCIES
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un sistema de comunicació/seguiment
d’incidències en temps real i permetre l’accés electrònic al sistema al responsable
designat pel Servei d’Informàtica i Telecomunicacions.

- Número de referència.
- Identificació dels equips.
- Data i hora de recepció de l’avís.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

CVE: 20200-06271-12414-12372

Aquest sistema haurà de portar un registre d’avisos d’incidències on es farà constar,
com a mínim, les següents dades:

- Data i hora de resolució de l’avaria.
- Tècnic de l’empresa adjudicatària que s’ha fet càrrec de l’avís i de la resolució de la
incidència.
- Descripció de l’actuació realitzada.
- Situació actual (resolta, pendent, etc.).

Taradell, a 5 de febrer de 2020.

CVE: 20200-06271-12414-12372

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

