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1. Introducció
El present document té com objecte fixar les bases sobre les quals es desenvoluparà
el contracte de prestació del suport als usuaris dels serveis que ofereix el Consorci
AOC. Recull les especificacions i condicions que, des de les vessants tècnica,
funcional i organitzativa, són requerides per a la prestació del servei.

2. Model funcional
2.1. Suport de primer nivell
2.1.1. Objectius



Assumir les tasques del suport de 1r nivell amb l’objectiu d’atendre les
peticions de suport i alliberar d’aquesta gestió, tan com sigui possible, als
següents nivells del Consorci AOC.
Gestionar els canals de suport del Consorci AOC definits en aquest plec.

2.1.2. Tasques
Gestió de les peticions de suport






Resolució de les peticions de suport relatives a l’ús dels productes i serveis
que el Consorci AOC ofereix actualment i tots aquells que s’incorporin
posteriorment al catàleg de serveis.
Identificació de l’usuari que contacta amb el CAU. El grau d’identificació anirà
d’acord amb els criteris establerts pel Consorci, els procediments on es detalla
es faran arribar a l’empresa guanyadora del concurs.
Registre en línia de la informació de les peticions de suport (consultes,
sol·licituds, incidències, queixes i propostes de millora). Caldrà fer seguiment
de les peticions dins el tiquet corresponent, sense generar-ne de nous
innecessàriament. El registre es realitzarà utilitzant l’eina que el Consorci
AOC utilitzi a nivell corporatiu. Tota entrada, amb independència del canal
utilitzat, generarà un tiquet a l’eina amb l’objectiu de facilitar el seguiment i la
posterior auditoria del servei.
Escalat a segon nivell de la casuística que no pugui ser resolta en el primer
nivell d’atenció a usuaris per manca d’eines o accés a certs nivells
d’informació, reservades al segon nivell i nivells superiors i identificar les
millores que evitaran futurs escalats pel mateix motiu.



Suport en la realització de campanyes i comunicacions del Consorci AOC.



Gestió i control de les sol·licituds de certificats de prova de les APC
(administracions públiques catalanes).



Servei 24x7x365 mitjançant un sistema de bústia de veu a la mateixa
centraleta d’atenció ordinària del servei que, en cas de trucada fora de l’horari
d’atenció, alertarà a un agent de guàrdia qui retornarà la trucada a l’usuari en
un termini inferior a 5 minuts. Són objecte del servei 24x7 les següents
funcions:
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Detecció de patrons i alarma


Analitzar l’activitat diària per detectar patrons que indiquin l’existència d’una
afectació general d’un o més d’un servei i avisar als responsables de l’AOC.



Proposar, en base a l’experiència diària, millores als serveis i als materials de
suport que permetin reduir el nombre de peticions de suport creades.

Creació i manteniment de la documentació de suport
 Gestionar, implementar, definir i mantenir la documentació del servei, en els
termes definits al plec, i amb l’objectiu de fer l’atenció a l’usuari el més
homogènia i efectiva possible.


Elaboració i manteniment d’argumentaris, procediments i FAQ’s, necessaris
per al funcionament del servei de suport.



Posada a disposició i manteniment d’un sistema de gestió de continguts que
donarà suport als agents allotjant tota la documentació relacionada amb el
servei. El Consorci AOC tindrà accés a aquest sistema per poder revisar la
documentació posada a disposició dels agents.

2.2. Suport de segon nivell
2.2.1. Objectius









Assumir les tasques del suport de 2n nivell (especialista/tècnic) amb l’objectiu
d’atendre el màxim nivell de peticions possibles, i alliberar d’aquesta gestió
als altres nivells del Consorci AOC.
Vetllar per la contínua qualitat del servei realitzant un seguiment rigorós i
continu del mateix i reportant els controls de qualitat, enquestes de satisfacció
anònimes, i qualsevol altre sistema que s’utilitzi de forma periòdica.
Controlar el compliment dels Acords de Nivell de Servei.
Gestionar, implementar, definir i mantenir la documentació i les pàgines
informatives de cada servei a www.aoc.cat, en els termes definits el aquest
plec, i amb l’objectiu de fer l’atenció a l’usuari el més homogènia i efectiva
possible.
Vetllar pel correcte escalat de les peticions del primer nivell al segon tot
informant al Consorci AOC de les debilitats formatives detectades així com
proposar millores al respecte.
Analitzar les estadístiques de l’activitat de forma periòdica per tal de detectar
les millores, evolutius o canvis als serveis i als materials de suport que
permetin reduir el nombre de peticions de suport creades.
Mantenir una presència constant del servei de suport als canals socials i
internament.
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2.2.2. Tasques
Gestió de suport






Gestionar les peticions de suport que no es puguin resoldre al primer nivell
per manca d’eines o accés a certs nivells d’informació, reservades al segon
nivell i nivells superiors, i escalar a altres nivells només les que no siguin de
la seva competència.
Atendre, sense que passin pel primer nivell de suport, les peticions dels
usuaris que determini el Consorci i que, en atenció a criteris com que siguin
col·laboradors, socis tecnològics o altres criteris de negoci, requereixin un
tracte directe i especialitzat. Les peticions tractades d’aquesta forma són el
que internament es coneix com a canal preferent o de col·laboradors.
Executar i gestionar el suport (consultes bàsiques sense tractament de dades)
a través de xat i xarxes socials en coordinació amb el primer nivell de suport
en la franja horària que determini el Consorci AOC. Per la immediatesa a que
obliga un canal com el xat i les xarxes socials, la responsabilitat final serà del
segon nivell tot i que es podrà recolzar en el primer nivell per a l’execució,
sempre que no afecti als seus propis objectius i tasques.

Documentació i comunicació




Mantenir els materials de suport actualitzats (web, portals de suport,
documents, etc.) i vetllar per la seva millora continua en base als comentaris
dels usuaris i a la seva pròpia experiència.
Elaborar els informes intens mensuals de suport i altes de serveis en els que
es detalli el volum i el grau de compliment dels ANS així com altres indicadors
de qualitat que el Consorci AOC determinarà a l’inici de la prestació del servei.
Gestionar la comunicació de les afectacions dels serveis a través dels canals
que determini el Consorci AOC.

Altes de serveis


Gestió de les sol·licituds d’alta dels serveis del Consorci AOC en el grau que
aquest determini, podent ser de tipus integral: des de la recepció de la
sol·licitud fins a la comunicació al sol·licitant de la finalització de les tasques
d’alta, passant per l’execució de les mateixes.

Suport a la formació


Resolució dels dubtes de funcionament i accés als cursos plantejats pels
alumnes a través del correu formacio@aoc.cat.

Xarxes socials


Correspondrà a l’adjudicatari la dinamització de les xarxes socials que l’AOC
determini.
Actualment, aquesta activitat es limita a Twitter on es publica un mínim d’un
tuit diari sense comptar les alertes d’estats dels serveis, que es publiquen
automàticament quan es produeixen.
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Per tal d’agilitar la gestió, l’adjudicatari utilitzarà una eina que permeti la
programació de les publicacions com, per exemple, Hootsuite. El cost de l’eina
serà a càrrec de l’adjudicatari.


Mensualment, l’adjudicatari enviarà a l’AOC el text i data de publicació dels
tuits previstos per al proper mes amb consells, recordatoris, trucs, etc., sense
perjudici dels tuits addicionals que es publiquin segon sigui l’actualitat i
activitat diària.



També correspondrà a l’adjudicatari la vigilància de l’activitat dels comptes en
seguiment per tal de retuitar els continguts que siguin d’interès pels usuaris.



Dinamitzar les xarxes socials del servei de suport mitjançant la publicació de
dades rellevants d’activitat, fites del servei de suport, novetats, etc. de forma
constant i sostinguda en el temps.

Blog de serveis


Correspondrà a l’adjudicatari la dinamització del blog de serveis de l’AOC
(www.aoc.cat).
Es faran, com a mínim, dues publicacions mensuals a cascuna de les
categories del blog de forma que quedin repartides al llarg de totes les
setmanes.



Mensualment, l’adjudicatari enviarà a l’AOC el text i data de publicació
previstos per al proper mes amb novetats, consells, recordatoris, trucs, etc.,
sense perjudici dels posts addicionals que es publiquin segons sigui
l’actualitat i activitat diària.

Propostes de millora i full de ruta del servei




Correspondrà a l’adjudicatari la gestió de les propostes de millora que arriben
a l’AOC mitjançant Uservoice (http://millorem.aoc.cat/). Les principals tasques
seran:
o

Tractar les peticions entrants tot filtrant les vàlides de les no
aprofitables.

o

Fusionar les noves propostes i vots amb les ja existents amb l’objectiu
de mantenir una estructura de propostes clara i endreçada.

o

Fer retorn als usuaris en cada canvi produït a les propostes.

o

Traslladar a JIRA les que arribin al mínim establert de vots per al seu
tractament per part del cap de servei corresponent i vetllar per
l’evolució dels tiquets corresponents.

o

Elaborar informes mensuals relatius als principals indicadors.

Algunes de les millores sorgides de Uservoice i altres decidides per l’AOC
composen el que s’anomena Full de ruta dels serveis. Serà responsabilitat de
l’adjudicatari el seguiment mensual dels fulls de ruta amb els caps de servei
responsables de cadascun d’ells i elaborar els informes mensuals necessaris
per a la gestió dels canvis per part de la Subdirecció de tecnologia i serveis.
Es poden consultar els fulls de ruta actuals a la pàgina de cada servei:
https://www.aoc.cat/serveis/
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2.3. Càrrega del servei
L’horari de treball l’equip haurà d’estar dimensionat per atendre la càrrega habitual
del servei (veure Annex 2) amb un límit de peticions de suport de mitja mensual de
8.000 peticions amb pics de 8.500: una petició no es correspon a una trucada o a un
correu electrònic en relació 1 a 1, ja que es pot rebre més d’una trucada o més d’un
correu electrònic en relació a un mateix número de petició.
Com es pot observar a l’Annex 2, no tots els mesos tenen la mateixa càrrega de feina.
Les variacions de la càrrega, ja sigui augmentant o disminuint, són degudes a:


Factors estacionals:
-

Factors propis de l’època de l’any (jornada intensiva, vacances, agost,
desembre...)

-

Campanyes relacionades amb l’ús dels certificats (per exemple:
campanya de renda)

-

Subvencions o serveis que les APC tramiten a través d’EACAT, amb
una durada determinada, i amb un pic en les dates de finalització.



Factors relacionats amb l’evolució dels serveis: les millores i canvis en les
aplicacions i serveis, poden generar augments de la demanda de suport



Factors normatius: l’aprovació de noves disposicions normatives pot generar
obligacions que derivin en un augment de l’ús dels serveis del Consorci AOC
i, per tant, de les peticions de suport dels mateixos.

2.4. Canals d’atenció
2.4.1. Formulari de contacte
Els portals de suport del Consorci AOC contenen formularis de contacte que
permeten als usuaris obrir peticions de suport de forma estructurada. Aquestes
peticions entren automàticament a l’eina de gestió, previ filtrat pels agents (que
descarten l’spam i els correus no tractables), tot fent servir la bústia suport@aoc.cat.
Més enllà del filtre previ, no es preveu cap tasca al respecte per part de l’empresa
adjudicatària.

2.4.2. Atenció telefònica


Números del servei: el suport telefònic es presta a través dels números 900
90 50 90 i 93 272 25 01, propietat del Consorci AOC. No obstant, es podran
fer servir altres números telefònics si així ho determina el Consorci AOC.
Els números del servei de suport no podran ser compartits amb cap servei
aliè al Consorci.




Cost del servei: el cost del número 900 90 50 90 serà assumit íntegrament
per l’adjudicatari i, al finalitzar el contracte, serà transferit al nou adjudicatari,
dins del Pla de devolució.
Call me back: s’oferirà el servei de trucada activa, mitjançant el qual, és el
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primer nivell qui truca als usuaris que així ho demanin a través de les eines i
canals que els Consorci AOC determini.
Locució de benvinguda: caldrà disposar d’un sistema mitjançant el qual,
quan truqui un usuari, senti una locució que li demani que expliqui breument
el motiu de la seva consulta. Un agent escoltarà l’explicació (sense interactuar
amb l’usuari directament) i encaminarà la trucada cap a:
o

Un agent determinat (especialitzat en el servei o tema afectat) amb
salt automàtic a la cua ordinària després d’un espai de temps
determinat.

o

Cua ordinària d’agents (quan l’agent especialista estigui ocupat o el
tema no requereixi d’un agent especialista)

o

Locucions pre-definides de:


Rebuig de la trucada: seran tantes locucions de rebuig com
determini l’AOC per tal d’aportar un mínim d’informació a
l’usuari, segons el cas. També caldrà donar l’opció de passar
a la cua ordinària si l’usuari considera que la seva problemàtica
ha de ser tractada per un agent.



Incidència detectada: caldrà disposar d’un mecanisme àgil per
registrar i posar en servei locucions amb informació relativa a
incidències que estiguin actives. També caldrà donar l’opció de
passar a la cua ordinària si l’usuari considera que la seva
problemàtica ha de ser tractada per un agent.

Alternativament, es podrà comptar amb un menú telefònic ordinari amb
diferents opcions i prioritats, si així ho decideix el Consorci AOC i ho comunica
a l’adjudicatari amb 30 dies d’antelació a la necessitat de posada en marxa.
Totes les locucions seran realitzades, a càrrec de l’adjudicatari, per un locutor
o locutora real i professional en optimes condicions d’enregistrament. Només
en cas de perfecta locució, segons valoració discrecional del Consorci AOC,
es permetrà l’ús de veus digitals.

2.4.3. Atenció de correus electrònics
Tot i que actualment no s’accepta la creació de peticions de suport a través de correu
electrònic, sí que es fa servir la bústia de correu suport@aoc.cat per a la gestió de
les respostes que fan els usuaris als tiquets oberts i per informar dels canvis d’estats,
inclòs el tancament.
Tant l’enviament com la incorporació de la informació a l’eina i des de l’eina de gestió,
la fa aquesta de forma automàtica però requereix d’un filtrat mínim del que arriba per
discriminar què són respostes i què correus no tractables o spam. Aquesta tasca la
realitza el 1r nivell.
No obstant, en cas d’incidència a l’eina de gestió o en cas de canvi d’eina, i aquesta
no permeti l’automatisme, caldrà que el 1r nivell gestioni la bústia manualment.
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2.4.4. Xats
Tot i que actualment no s’ofereix, es podrà obrir aquest nou canal d’entrada de
consultes dels usuaris (Whatsapp, xat convencional amb agent, flux amb xatbot, etc.)
tant als webs corporatius com als propis serveis.
La gestió de consultes i registre de les mateixes quedaria previsiblement fora de l’eina
corporativa de registre de peticions doncs la majoria d’eines tenen sistemes propis
de gestió.
Arribat el cas de la posada en marxa, el Consorci AOC avisarà a l’adjudicatari amb
30 dies d’antelació.

2.4.5. Xarxes socials
El Consorci AOC té previst incorporar el suport de consultes bàsiques i sense
intercanvi de dades personals a través de xarxes socials, especialment Twitter.
Arribat el moment, aquest canal d’entrada s’incorporarà a la resta i la gestió de les
peticions serà a través de l’eina corporativa.
No obstant, els missatges directes públics i mencions es respondran des del primer
moment en el cas de tractar-se de consultes bàsiques sense dades personals o bé
es demanarà que contactin amb el primer nivell de suport per crear un tiquet.

2.4.6. Navegació assistida
La navegació assistida ha de garantir que en cap cas es pugui prendre el control
remot de l’equip de l’usuari. Així, l’assistència ha de ser només a nivell de visualització
de la pantalla de l’usuari amb indicació del que calgui que faci.
L’eina de connexió remota haurà de ser proveïda per l’empresa adjudicatària, estar
personalitzada amb la imatge del Consorci AOC i garantir les connexions concurrents
que el servei necessiti per al seu correcte funcionament.

2.5. Horaris
L’horari del Primer nivell serà de 8.00 a 19.00 hores de dilluns a divendres excepte
festius del calendari laboral de Catalunya, excepte en el cas del 24x7x365. Cal
preveure, doncs que durant els festius locals de l’adjudicatari caldrà prestar el servei.
L’horari del Segon nivell serà, com a mínim, de 8.00 a 16.00 hores de dilluns a
divendres excepte festius del calendari laboral de Barcelona.
De forma ocasional es podria ampliar aquest horari de 08:00 a 20:00h per alguna
campanya especial amb un preavís de 15 dies i durant un període no superior als 30
dies continuats.
En el cas del servei de suspensió de certificats i l’atenció del serveis indicats en
aquest plec, amb incidències bloquejants, l’horari serà sempre en règim 24x7x365.
Cal garantir la màxima presència d’agents de primer nivell en els moments de més
activitat, que es produeixen principalment entre les 09:30 i les 14:00h.

2.6. Idiomes
El servei d’atenció a l’usuari s’atendrà per defecte en català, però caldrà adequar-se
a l’interlocutor si aquest respon en castellà.
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El tractament escrit de les peticions de suport s’atendrà en català per agents que
tinguin acreditat el nivell C de català o equivalent, o en castellà en atenció a l’idioma
de l’usuari.
En cas que el Consorci AOC detecti incorreccions lingüístiques o d’expressió en els
correus electrònics o trucades telefòniques d’un o més agents, l’empresa
adjudicatària estarà obligada a corregir la situació de forma immediata per no
perjudicar la imatge del servei.

2.7. Certificació Digital
L’empresa adjudicatària disposarà de certificats, facilitats sense cost pel Consorci
AOC, per accedir a la base de dades de persones titulars de certificats i per realitzar
les suspensió dels certificats, així com a les diferents aplicacions a les que haurà de
donar suport.
L’equip de treball de l’adjudicatari haurà d’acceptar el règim i les condicions d’ús del
certificat d’operador que emprarà per executar les tasques de suspensió de certificats
d’usuaris i en les que actuaran com a operadors d’entitat de registre.
En qualsevol cas, els certificats romandran propietat del Consorci AOC i seran
revocats a la finalització del servei o quan el Consorci AOC consideri.

2.8. Eines de gestió
La gestió de les peticions es realitzarà mitjançant l’eina corporativa que el Consorci
AOC determini a l’inici de la prestació del servei. No obstant, aquesta eina podrà ser
canviada per decisió del Consorci AOC.
En qualsevol cas, tant les llicències, si l’eina les requereix, com la formació sobre la
mateixa, seran a càrrec del Consorci AOC.
L’empresa adjudicatària haurà d’implantar i mantenir la resta d’eines informàtiques
necessàries per realitzar el seguiment de les tasques definides en els procediments.
Les llicències de les eines que es requereixin hauran de ser aportades per l’empresa
adjudicatària.

3. Model organitzatiu
Les empreses concursants hauran de presentar les seves propostes de model
organitzatiu per al desenvolupament del servei, garantint la coherència i compatibilitat
amb el model organitzatiu del Consorci AOC.

3.1. Recursos humans
L'empresa adjudicatària haurà de garantir no ocupar llocs en aquest servei amb
personal d'Empreses de Treball Temporal (excepte situacions puntuals que no
superin els tres mesos continuats, amb tasques i formació molt específiques).
L’empresa adjudicatària serà responsable de substituir al personal del servei per
malaltia, vacances, permisos o qualsevol altra circumstància sense que això afecti
al compliment dels objectius d’atenció i funcionament establerts.
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El Consorci AOC es reserva el dret de fer entrevistes i sol·licitar els canvis que
consideri oportuns En el cas que el Consorci AOC sol·liciti el canvi d’una persona de
l’equip de treball, l’empresa adjudicatària haurà de fer efectiva la substitució en un
termini no superior a 30 dies naturals.
Qualsevol incompliment d’aquestes condicions pot estar subjecta a penalitzacions en
la facturació del servei.

3.2. Perfils i rols del servei amb dedicació exclusiva
Perfils i rols que han de ser coberts per personal destinat al servei de forma exclusiva
(equip mínim de 22 persones):

Coordinador/a del servei
(1 persona)

Coordinador 1r nivell
(1 persona*)

Coordinador 2n nivell
(1 persona*)

1r nivell de suport
(mínim de 15 persones)

2n nivell de suport
(mínim de 6 persones)

*Rol compatible. Veure descripció

3.2.1. Agents del primer nivell
Persones, en nombre no inferior a 15 i suficient per arribar als acords de nivell exigit,
que s’encarreguen de l’atenció seguint els procediments definits pel Consorci AOC.
Les seves responsabilitats són:








Conèixer amb profunditat el contingut del servei
Resoldre les incidències i consultes en els termes establerts a les
condicions de prestacions dels serveis i a l’acord de nivell de servei que
recull aquest plec de prescripcions tècniques
Aplicar les tècniques de comunicació adquirides
Oferir la millor imatge del Consorci Administració Oberta de Catalunya als
usuaris del servei
Informar de les situacions extraordinàries als supervisors
Suggerir tot allò que pugui millorar el servei
Executar les tasques definides per al primer nivell.
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3.2.2. Agents del segon nivell
Persones, en nombre no inferior a 6 i suficient per arribar als acords de nivell de
servei exigits, que s’encarreguen de l’atenció de consultes d’àmbit especialitzat i
tràmits complexos. Escalen als següents nivells de suport del Consorci AOC.
Les seves responsabilitats són:








Conèixer amb profunditat el contingut del servei
Resoldre les incidències i consultes en els termes de contingut i temps
establerts a les Condicions de prestació dels serveis.
Oferir la millor imatge del Consorci Administració Oberta de Catalunya als
usuaris del servei.
Suggerir tot allò que pugui millorar el servei
Minimitzar l’escalat de qüestions al personal del Consorci AOC
Reportar els casos recurrents i repetitius per tal de procedimentar-los per
a posteriors consultes.
Executar les tasques definides per al segon nivell.

3.2.3. Coordinador/a del primer nivell
Una persona amb dedicació exclusiva al servei, que atendrà les demandes
d'aclariments o dubtes dels agents, així com les trucades que ofereixin especial
dificultat.
Cal que hi hagi un/a coordinador/a - supervisor/a a la mateixa ubicació física que els
agents, com a mínim, durant el període comprés entre les 09:00 i les 14:00h.,
considerat el moment de principal activitat.
Les seves funcions seran:
-

Coordinarà el personal al seu càrrec.

-

Controlarà la qualitat del servei d’atenció de primer nivell.

-

Controlarà i reconduirà el rendiment dels agents.

-

Controlarà la formació dels agents i reportarà al coordinador del servei les
mancances formatives del seu equip.

-

Vetllarà pel compliment dels procediments de treball dels agents de primer
nivell.

-

Reportarà al coordinador del servei qualsevol desviació que afecti als
objectius o tasques del seu nivell de suport.

Aquestes tasques poden ser desenvolupades pel Coordinador/a del servei, sempre
que no afecti a la qualitat de les funcions de cadascun dels dos rols que desenvolupa.

3.2.4. Coordinador/a del segon nivell
Una persona amb dedicació exclusiva al servei, que atendrà les demandes
d'aclariments o dubtes dels agents de segon nivell.
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Cal que hi hagi un/a coordinador/a - supervisor/a a la mateixa ubicació física que els
agents de segon nivell, com a mínim, durant el període comprés entre les 09:00 i les
14:00h., considerat el moment de principal activitat.
Les seves funcions seran.
-

Coordinarà el personal al seu càrrec.

-

Controlarà la qualitat del servei d’atenció de segon nivell.

-

Controlarà i reconduirà el rendiment dels agents

-

Controlarà la formació dels agents i reportarà al coordinador del servei les
mancances formatives del seu equip.

-

Vetllarà pel compliment dels procediments de treball dels agents de segon
nivell.

-

Reportarà al coordinador del servei qualsevol desviació que afecti als
objectius o tasques del seu nivell de suport.

Aquestes tasques poden ser desenvolupades per un dels agents del 2n nivell, sempre
que no afecti a la qualitat de les funcions de cadascun dels dos rols que desenvolupa.

3.2.5. Coordinador/a del servei
Una persona amb dedicació exclusiva al servei, que atendrà les demandes
d'aclariments o dubtes dels coordinadors de 1r i 2n nivell.
Cal que desenvolupi les seves funcions a la mateixa ubicació física que els agents
de primer nivell, com a mínim, durant el període comprés entre les 09:00 i les 14:00h.,
considerat el moment de principal activitat.
Les seves funcions seran:
-

Coordinar tot el personal.

-

Ser l’interlocutor operatiu del Consorci AOC

-

Gestionar i controlar el rendiment dels agents, mitjançant monitorització,
enquestes de qualitat, valoració i reconducció dels operadors.

-

Informar, immediatament al Director del servei, així com al Consorci AOC de
qualsevol incidència greu detectada i prendrà les decisions o mesures
oportunes.

-

Control de la qualitat del servei.

-

Control de la formació dels agents i detecció de les mancances formatives

-

Elaboració d’informes de qualitat, informes de seguiment i explotació del
servei.

-

Reunions de seguiment amb el Consorci AOC.

-

Gestió de l’equip (torns, vacances, etc.)

-

Definició dels procediments de treball dels agents.

-

Control del compliment de les tasques i objectius dels servei.

-

Es farà càrrec de la planificació de recursos, de la gestió del servei i del
compliment dels nivells de servei requerits en el plec.
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Tot i que cada rol té unes funcions clarament definides, en cas de necessitat o per
optimització dels recursos, el coordinador del servei podrà actuar també com a
coordinador del primer nivell de suport sempre que no es comprometin les funcions
de cada rol.

3.2.6. Altres
L’empresa adjudicatària dedicarà el personal administratiu, amb coneixements
d’ofimàtica, necessari per l’elaboració dels informes de seguiment i gestió dels
equips.

3.3. Perfils i rols del servei sense dedicació exclusiva
3.3.1. Director de Servei
Persona amb experiència en tasques de direcció i coordinació global del servei, i
integrant de l'estructura directiva de l'empresa. Cal adjuntar trajectòria professional.
Persona amb capacitat de gestió per a un servei complex, i visió i capacitat d’anàlisi
per a extreure conclusions i noves perspectives sobre les dades que proporciona el
dia a dia del servei.
Responsable del seguiment administratiu del contracte.
Les seves funcions seran:


Posar en marxa el servei.



Garantir el bon funcionament del servei



Actuar com a interlocutor de l'empresa davant del Consorci AOC .



Vetllar pels recursos personals i materials destinats al servei.

3.3.2. Responsable tècnic de Servei
Persona qualificada encarregada dels equipaments tecnològics, localitzable dins de
l'horari de funcionament del servei.

3.3.3. Responsable de formació
Responsable de la formació i el reciclatge dedicat als serveis objecte del contracte, i
la formació dels operadors, caldrà experiència prèvia en lloc de treball similar.
La seva funció principal serà coordinar les diferents accions formatives, per tant,
requerirà coneixement exhaustiu de les eines de treball (eines, d’enregistrament,
telefonia, etc.) i de la demanda dels diferents serveis.
La persona responsable de formació així com els/les supervisors/es rebran la
formació inicial necessària del Consorci AOC, per tal de poder realitzar els
desplegaments formatius inicials dels tècnics de primer i de segon nivell.
Posteriorment, es realitzarà a l’equip d’agents una formació profunda i de detall a
càrrec de cada cap de servei amb l’objectiu de preparar-los per l’atenció adequada
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als seus usuaris. En el mateix sentit, les noves versions i els canvis significatius dels
serveis comportaran noves formacions de reciclatge també a càrrec dels caps de
servei del Consorci AOC.
Tota la documentació associada a la prestació d’un nou servei o a la modificació d’un
servei preexistent objecte de formació, serà realitzada immediatament després a la
realització de la formació, en un període no superior a dos dies laborables.
El Consorci AOC validarà en tots els casos la documentació generada i la seva
aplicació en el procediment d’atenció essent responsabilitat de l’empresa
adjudicatària vetllar per mantenir-la actualitzada.
El incompliment reiterat d’aquesta mesura pot comportar penalitzacions en la
facturació del servei.

3.3.4. Compatibilitats dels rols sense dedicació exclusiva
Els tres rols descrits en aquest apartat són compatibles entre ells i, en el cas del rol
de “Responsable de formació”, també és compatible amb el de Coordinador/a de 1r
o 2n nivell de suport i amb el del Coordinador/a del servei, sempre que no afecti a la
qualitat de les funcions de cadascun dels rols.

3.4. Mobilització de recursos
El servei haurà de permetre la ràpida adaptació dels llocs de treball i la disponibilitat
dels agents per atendre serveis imprevistos a curt termini sense afectació de l’acord
de nivell de servei, inclús en festiu.

3.5. Instal·lacions
L’empresa adjudicatària haurà de tenir unes instal·lacions adequades pel correcte
funcionament del servei amb capacitat d’ampliació per a situacions excepcionals i
amb alta disponibilitat.
Abans de la prestació del servei, el Consorci AOC podrà visitar breument les
instal·lacions de la empresa guanyadora de la licitació per validar que es compleixen
els requisits continguts en el present Plec de prescripcions tècniques.
Per raons de gestió del servei, com poden ser les reunions de seguiment o les
formacions, les instal·lacions estaran ubicades preferentment a l’Àrea metropolitana
de Barcelona.
La prestació del servei relatiu al segon nivell de suport es prestarà a les instal·lacions
del Consorci AOC.
Es contempla la possibilitat de desenvolupar teletreball sempre i quan es garanteixin
tots els requisits del servei definits en aquest Plec de prescripcions tècniques.

3.6. Gestió de projecte
Les persones responsables del Consorci AOC, disposaran de lliure accés a la sala
d’operadors sempre que avisin, com a mínim, el dia anterior. Per a qüestions
relacionades amb el servei, de forma general, s’adreçaran al Coordinador del servei.
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3.6.1. Reunions de seguiment
S’establiran reunions periòdiques, sense prejudici de les que es puguin convocar a
requeriment de qualsevol de les parts, per al tractament de temes puntuals i/o
urgents.


Seguiment operatiu: els supervisors del servei tindran contacte diari amb el
personal de suport del Consorci AOC i, en cas necessari, realitzaran una
reunió setmanalment.



Seguiment executiu: mensualment es realitzarà una reunió on l’empresa
adjudicatària haurà de lliurar un informe detallat amb el còmput peticions
rebudes, canal d’entrada de les peticions, ateses, trucades perdudes, temps
d’espera, durada de les trucades, per dia, i per franja horària, així com una
estadística per aplicacions i serveis, incidències tècniques, etc.
Aquest informe ha de contenir també una valoració del servei realitzat durant
el període (l’informe es lliurarà abans de la reunió).



Memòria anual: ha de contenir un resum estadístic de la gestió anual,
l’evolució del servei, la informació dels serveis per àmbits i temàtiques, etc.
Aquesta memòria haurà de contenir també, informació de la disponibilitat del
servei i de les incidències tècniques produïdes durant el període i el seu
impacte en la prestació de dit servei.

3.6.2. Formació
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la posada en marxa del servei i del pla de
retorn.
Des de la data d'adjudicació fins la data d'entrada en funcionament del sistema, el
Consorci AOC efectuarà sessions de formació als diversos usuaris i tècnics de
l'adjudicatari. L’empresa adjudicatària farà el manteniment d’aquesta formació i
realitzarà totes les formacions que s’escaiguin per mantenir informat al personal
destinat al servei de tots els productes i serveis del Consorci AOC.
La formació continuada no serà inferior a 5 hores mensuals/agent
El Consorci AOC lliurarà manuals dels serveis que s’ofereixen i l’empresa
adjudicatària s’encarregarà de la seva adaptació i distribució als agents.
La formació es realitzarà sempre sense perjudicar el nivell de servei, per tant és
possible que calgui fer-la fora de l’horari d’atenció.

3.7. Vacances
Amb independència de quan es facin les vacances, caldrà garantir que l’equip restant
estarà correctament dimensionat per tractar la demanda del període en qüestió.
Les vacances es comunicaran al Consorci AOC, com a mínim, 30 dies abans que es
produeixin per tal de coordinar-les amb les recursos interns i garantir que es
compleixen els requisits d’aquest plec.
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4. Model tecnològic
L'empresa adjudicatària haurà de disposar d'una plataforma telefònica amb capacitat
suficient per acomodar tots els llocs de treball degudament equipats, en una única
plataforma, així com tenir la possibilitat de disposar de llocs d'atenció telemàtica dins
de la seva plataforma sense malmetre els llocs d'atenció telefònica.
Aquesta organització obeeix a criteris de funcionalitat i per tant pot ser susceptible de
canvis i adaptació segons noves necessitats del Servei.

4.1. Infraestructura tecnològica
Actualment es disposa d’un número de capçalera 900 i un 93, que es mantindran.

4.1.1. Requisits de veu
L’empresa adjudicatària proveirà els enllaços primaris que rebran les trucades dels
usuaris al servei objecte del concurs corresponent al número 900 o el/els números
que determini el Consorci AOC.
Els sistemes de veu de l’empresa adjudicatària hauran de disposar de les interfícies
necessàries per a la connexió dels enllaços necessaris.
L’empresa adjudicatària serà responsable de la connexió dels enllaços de xarxa
pública als sistemes de veu.
L’empresa adjudicatària ha de disposar d’una centraleta telefònica amb un
distribuïdor automàtic de trucades que garanteixi una atenció ràpida i de qualitat.
Així mateix la centraleta ha de permetre la derivació de trucades cap als telèfons que
el Consorci AOC designi, tal com s’estableix en apartats anteriors.
Els sistemes de veu de l’empresa adjudicatària hauran de poder gestionar diferents
cues de trucades en funció del número receptor de la trucada.
La centraleta ha de disposar de menús d’opcions configurables que permetin establir
fluxos en base a les opcions marcades i assignar trucades a agents concrets segon
siguin aquelles.
En cas que s’utilitzi un filtrat previ manual de les trucades entrants segons la
descripció de la seva necessitat realitzada per part del propi usuari, caldrà que les
trucades es pugui gestionar segons allò descrit a l’apartat “Atenció telefònica”
d’aquest plec.
La centraleta ha d’oferir la possibilitat de fer escoltes actives de les trucades entrants
des de les oficines del Consorci AOC, a l’objecte de poder vetllar per la qualitat de
l’atenció telefònica que s’ofereix a cada moment. Aquesta funcionalitat estarà
permanentment disponible sense que calgui ser sol·licitada prèviament pel Consorci
AOC i serà obligació de l’empresa avisar als seus treballadors d’aquesta possibilitat.
Finalment, la centraleta ha de permetre la transcripció automàtica de les converses
o, en aquells casos que l’usuari faciliti un codi (p.e. un codi de suspensió de certificat),
reconèixer els caràcters i activar les accions que es determinin.
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4.1.2. Requisits de lan
L’empresa adjudicatària disposarà d’una infraestructura de xarxa d’àrea local d’alt
rendiment, basada en Ethernet i TCP/IP com a protocols.
La xarxa WAN ha de disposar de les següents característiques principals:


Capacitat de QoS en la totalitat de les línies.



Sortida a Internet en alta disponibilitat per diferents agents de
telecomunicacions, si el servei d’algun operador cau, s’ha de poder balancejar
cap a un altre.



Suport 24x7, amb acords SLA i amb temps de resposta i resolució.



S’haurà de garantir la realització de proves periòdiques dels elements de
backup: electrònica de xarxa i línies de comunicacions.

Requisits específics d’ACD (Automatic Call Distributor) /PABX (Private Branch
Exchange y Private Automatic Branch Exchange)
La PBAX, que actua com una ramificació de la xarxa telefònica, i l’ACD, que és el
distribuïdor de trucades, han de complir els requisits:


L’ ACD ha de tenir tecnologia VoIP.



Fiabilitat de l’ACD, l’ACD ha de disposar d’ una fiabilitat superior al 99,99% de
disponibilitat del servei.



L’ ACD ha de ser escalable per a poder créixer en funció de les necessitats.



Ha de permetre l’ assignació d’agents a grups de treball.



L’administració de trucades ha de poder ser gestionada amb diferents
algoritmes: circular, lineal i d’ agent en espera més llarga.



Ha d’incloure missatges d’avís de demora que s’emetin a intervals programats
per a trucades en espera, a clients en una cua o un altre tipus d’informacions.



Ha de proporcionar una supervisió discreta de l’activitat dels agents per
garantir la qualitat; les funcionalitats de monitorització de supervisió inclouran
opcions de supervisió. Serà obligació de l’empresa avisar als seus
treballadors d’aquesta possibilitat.



Ha de permetre la generació d’informes detallat amb estadístiques de
rendiment d’ agent.

Requisits específics de CTI (Computer Telephony Integration)
La CTI que permet la integració entre la telefonia i el sistema informàtic.


El CTI serà propietat de l’empresa adjudicatària.



Ha de tenir una fiabilitat del 99,9% de disponibilitat, així com garantir a través
de redundància el correcte funcionament del servei.



El Consorci AOC sol·licita que l’empresa adjudicatària proporcioni les
funcionalitats pròpies d’un CTI d’última generació, com són l’enrutament
intel·ligent, el call back de trucades, la gestió d’skills o la gestió de priorització
en les trucades segons l’usuari.
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Es detallen a continuació les dades bàsiques a incloure:
o
o
o
o
o
o
o
o


Tipificació dels contactes
Canal d’entrada
Estat del contacte
Data d’obertura completa
Data de tancament completa
Agent Creador
Agent responsable
Responsable Extern

El CTI ha de ser capaç de complir amb la funcionalitat de “Escolta Activa”

Requisits específics de IVR (Interactive Voice Response)
L’IVR, permet l’automatització de trucades, mitjançant missatges gravats o l’accés
per tons:


L’empresa adjudicatària es compromet a disposar d’un sistema de IVR des
del inici del contracte.



La IVR haurà d’allotjar-se a casa de l’empresa adjudicatària.



Integrable amb el sistema telefònic i d’informació.



Tecnologia veu (analògica/digital) i dades (VoIP).



Gravació de converses.



Informació en temps real, estadístiques.



Locucions personalitzables.



Bústies de veu.



Tramesa de correus electrònics amb fitxers annexos.



El sistema IVR podrà realitzar les enquestes de qualitat al final de cada
trucada, emmagatzemar els resultats i vincular els resultats de la enquesta
amb la tipologia de la trucada i amb el login de l’agent.



El sistema haurà de disposar una manera d’extracció de les dades i
estadístiques de la informació.

4.1.3. Eina d’enregistrament
Es requereix un sistema d’informes avançat i configurable. S’han de poder extreure
informes que reflecteixin les trucades des d’un punt d’inici i es pugui observar el
seguiment de la mateixa pel IVR i el ACD.
També es requereix poder accedir a la base de dades directament per a extreure
dades específiques (número de vegades que es va posar en disponible, número al
que va realitzar la transferència un agent, poder discernir si l’ agent va penjar la
trucada, etc.).
Es pretén tenir també un informe unificat de les gestions realitzades pels diferents
canals (correu electrònic, veu, web i altres).
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L’aplicació ha de tenir la possibilitat de crear un quadre de comandament, integrant
dades de les diferents tecnologies. Es seleccionarà el quadre de comandament més
complet entre totes les tecnologies valorades.
El sistema d’estadístiques ha de tenir les següents característiques:


Administració proactiva de l’activitat del proveïdor.



Obtenir una vista de 360 graus de l’activitat del client.



Anàlisi del rendiment a llarg termini de les dades.



Fàcil accés, generació i parametrització d’informes: mitjançant un client
d’informes integrats en un navegador web. La parametrització d’informes
específics (també anomenat vistes d’informes) freqüentment utilitzats pot
guardar-se per a augmentar la velocitat d’accés als informes desitjats.



Períodes de retenció de dades emmagatzemades totalment configurable.



Administració simplificada: la interfície d’administració centralitzada basada
en Web possibilita una configuració i monitoratge dinàmic, ràpid i simplificat.



Seguretat: malgrat l’ accés a la interfície via Web, la seguretat per a accedir a
funcions d’ administració i monitoratge estarà garantida mitjançant tècniques
de seguretat.

4.1.4. Gravació de trucades


L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un sistema de gravació de les
trucades, que permeti la seva localització de forma àgil.



El sistema haurà de permetre gravar el 100% de les trucades per tal de poder
revisar l’atenció prestada als usuaris en cas de reclamació o en cas que el
Consorci AOC vulgui analitzar la qualitat del servei. Els usuaris, mitjançant les
opcions de la centraleta es podran negar a dit enregistrament.



L’objectiu principal que ha de cobrir el sistema és el de simplificar la
localització de les gravacions realitzades, així com independitzar la seva
explotació del propi sistema de gravació.



En la locució de benvinguda telefònica, a través de qualsevol dels números
de capçalera, s’ha d’oferir l’opció de conèixer d’informar de les condicions
legals i d’ús del servei. En les condicions legals s’informa de la gravació de
les trucades i el tractament i la protecció de les dades d’acord amb allò que
preveu el RGPD. La locució serà prèviament validada pel Consorci AOC.



Característiques tècniques:
o

Gravació de converses en GSM, ADPCM o PCM.

o

Conversió a fitxers de gravació WAV o qualsevol altre format, amb
capacitat de definició de freqüència de mostreig, bits/mostra i format
de gravació i emmagatzematge.

o

Capacitat per a etiquetatge de gravacions; les gravacions
s’identificaran per mig d’ un codi únic, aquest codi contindrà la data en
la que es produeix la trucada i un seqüencial de cinc xifres
(ddmmaaxxxxx, on dd és el dia, “mm” és el mes, “aa” és l’ any i “xxxxx”
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és el seqüencial de cinc xifres que va de 00001 a 99999); cada dia el
seqüencial és posat a zero.
o

Les gravacions hauran de contenir la totalitat de la conversa amb
l’usuari incloent els silencis (MUTE) i les esperes (HOLD).



Les trucades s’esborraran definitivament passats 6 mesos excepte les
relatives a les suspensions dels certificats digitals on, un cop traslladades al
servei de certificació per a la seva custòdia en compliment del que estableix
la normativa relativa a signatura electrònica, seran immediatament
esborrades.



Les gravacions de les suspensions de certificats es lliuraran mensualment al
Consorci AOC.



Sempre s’avisarà al sol·licitant de l’enregistrament de la conversa com a
mesura de seguretat, en compliment de la legislació vigent.

4.2. Lloc de l’agent
L’empresa adjudicatària ha de proporcionar equips informàtics que compliran, com a
mínim, els següents requisits:
Maquinari:


Prestacions mínimes: 2.5Ghz



Memòria: 4GB o superior.



Lector de certificat digital



250 GB HD o superior.



Monitor de 19” o superior



Cascs (auriculars i micròfons) estàndards del mercat, amb sistemes de
reducció de soroll extern i alt nivell de sensibilitat per a la comunicació.

Programari:
Tots els ordinadors han de disposar dels següents programes:
o
o
o
o
o
o
o

Adobe Acrobat Professional (darrera versió)
Adobe Acrobat DC Standard (darrera versió)
Office (darrera versió)
Open Office (darrera versió)
Exploradors actualitzats (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari i
Google Chrome)
Compresor (Winzip o Winrar)
Visor d’imatges

En el cas del sistema operatiu, com a mínim ha d’haver-hi un ordinador amb cada un
dels següents sistemes operatius a cada nivell de suport: Windows, MAC i Linux
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En el cas de l’Office, com a mínim ha d’haver-hi un ordinador amb cadascuna de les
versions definides.
L’empresa adjudicatària equiparà els llocs de treball dels agents amb tot l’equipament
necessari per al seu funcionament (PCs, monitor, sistema operatiu, programari
específic, telèfon, cascs, etc).
La configuració dels PCs haurà de ser l’adequada en tot moment per a l’execució
dels aplicatius d’agent, i per a la utilització de les aplicacions que el Consorci AOC
posa a disposició de l’empresa adjudicatària .

5. Avaluació del servei
L’empresa adjudicatària ha de facilitar la informació sobre el nivell d’activitat del
servei. Haurà de disposar d’una eina d’enregistrament i monitorització que permeti
extreure informació. Es valorarà l’accés a tota la informació en temps real i des de les
instal·lacions del Consorci AOC.
El Consorci AOC i l’empresa adjudicatària es reuniran com a mínim un cop al mes,
per tal d’avaluar els resultats de l’evolució dels indicadors quantitatius i qualitatius.
L’empresa adjudicatària haurà de facilitar al seu personal, així com al que determini
el Consorci AOC, tots els mitjans tècnics necessaris per al seguiment i control de la
gestió als efectes d’assolir els nivells de qualitat de servei acordats en l’ANS.
Als efectes de control i seguiment del servei es definirà una estructura de gestió que
comptarà amb les següents figures:




Per part del Consorci AOC es designarà una persona (Responsable del
projecte), com interlocutor habitual per efectuar el seguiment que serà el
responsable de rebre tota la documentació i demés informació relativa al
projecte.
Per part de l’adjudicatari o adjudicatària es designarà una persona (Director
del servei) que serà el responsable de la implantació i explotació de tots els
serveis contractats i de la coordinació de tots els recursos assignats al
projecte pel propi adjudicatari o adjudicatària. El Director del servei serà
l’interlocutor habitual del Responsable del projecte del Consorci AOC, així
com d’altres unitats de l’estructura del Consorci AOC en les ocasions que es
requereixi.

Als efectes d’assegurar que la qualitat dels serveis objecte d’aquest contracte
compleixen els estàndards establerts pel Consorci AOC, es requereix la implantació
i seguiment d’un sistema basat en una sèrie de paràmetres que reuneixin les
següents característiques:

5.1. Avaluació quantitativa. Indicadors
Atenció a les persones


Número de contactes amb ciutadans i administracions públiques, per canal.
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Número de contactes de recepció i d’emissió
Número d’interaccions generades per cada contacte.
Número d’agents, percentatge d’ocupació i temps de conversa per franja
horària, temps de ready i not ready per franja horària i agent.
Classificació temàtica de les consultes realitzades per canal.

Volumetria de trucades


Recepció de trucades. Per cada opció d’IVR en horari habitual i en horari
24x7. Detall per dia i mes
o Total global de trucades entrants, per franja horària
o Total global de trucades ateses, per franja horària.
o Total global de trucades abandonades per franja horària.
o Total global de trucades perdudes per franja horària.
o Total global de trucades saturades per franja.
o Temps de durada mitja d’atenció de trucada, per franja horària
o Temps màxim de durada de trucada per franja horària.
o Temps de durada mitja de la conversa (real) per franja horària.
o Temps màxim de durada de la conversa per franja horària.
o Temps mínim de durada de la conversa per franja horària.
o Temps mig d’abandonament per franja horària
o Temps màxim d’abandonament per franja horària
o Temps mig d’espera per franja horària
o Temps màxim espera trucades ateses per franja horària.
o Número i Percentatge de trucades ateses per durada, menys de 30
segons, entre 30 segons i 5 minuts, entre 5 i 10 minuts i més de 10
minuts.
o Número i Percentatge de trucades ateses abans de 20 segons, entre
20 i 60 segons i més de 60 segons.



Emissió de trucades. Per cada número de capçalera.
o Total trucades sortints, per franja horària / dia / mes.
o Temps de durada mitja d’atenció de trucada, per franja horària / dia /
mes
o Total trucades per tipologia i servei per dia /mes
o Percentatge de trucades resoltes dins de primer nivell

Volumetria de correus electrònics / formularis web


Recepció de correus/formularis.
o Correus/formularis web entrants per dia / mes.
o Correus/formularis web tractables per dia / mes
o Correus/formularis web no desitjats per dia / mes
o Correus/formularis web tractat per dia / mes
o Correus/formularis web tractable pendent de tractament en finalitzar el
dia per dia i mes
o Correus/formularis web respostos en 24 hores per mes
o Correus/formularis web respostos en 48 hores per mes
o Correus/formularis web respostos en 72 hores per mes
o Correus/formularis web entrants per tipologia per dia / mes
o Correus/formularis web derivats al Consorci AOC
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Correu reincident (que no obre tiquet) per dia i mes

Emissió de correus. Per cada bústia.
o Correus enviats
o Correus retornats

Volumetria de xats
o
o
o
o

Total de xats establerts per franja horària / dia / mes.
Temps mig de durada.
Total de xats establerts per tipologia / dia / mes
Total de xats que resolen la petició en primera instància i total de xats
que no resolen en primera instància i que són traslladats a tiquet de
suport per al seu tractament ordinari.

Volumetria de xarxes socials
o
o

Total de peticions ateses mitjançant xarxes socials
Total de peticions que resolen la petició en primera instància i total
dels que no resolen en primera instància i que són traslladats a tiquet
de suport per al seu tractament ordinari.

Volumetria de navegació assistida


Suport Navegació assistida.
o Total de sessions establertes per franja horària / dia / mes.
o Temps mig de durada.
o Total de sessions establertes per tipologia / dia / mes

5.2. Avaluació qualitativa
Per tal de realitzar una avaluació qualitativa del servei, el Consorci AOC utilitza
diferents sistemes basats en auditories del servei i enquestes de satisfacció.
L’empresa adjudicatària haurà d’aportar les solucions necessàries als requisits per
a la realització de les auditories i haurà d’adaptar els seus sistemes d’avaluació als
del Consorci AOC, d’aquesta manera, es facilita l’anàlisi comparatiu de resultats.


Interlocutor anònim: simulacions reals de trucades per part d’un auditor. Es
valora:
o L’accessibilitat del servei
o La professionalitat de l’operador
o La informació rebuda
o Ús de l’eina d’informes



Escoltes presencials ‘in-situ’: escoltes reals per part de persones que
representen al Consorci AOC. No són representatives en les valoracions, però
permeten detectar errades generals.



Escoltes de gravacions de trucades reals: escoltes a partir de gravacions a
més de valorar:
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L’accessibilitat del servei
La professionalitat de l’operador
La informació rebuda
L’ús de l’eina de tiqueting



Enquestes de satisfacció globals del servei de suport (tots els nivells): el
tancament de cada tiquet de suport genera un correu en el que s’inclou un
enllaç a una enquesta de satisfacció. Aquesta valora el suport rebut per part
de tots els nivells i serveix per saber la qualitat percebuda pels usuaris al final
del procés de suport.



Enquesta automàtica de satisfacció de l’atenció rebuda al final de cada
trucada: al final de cada trucada caldrà oferir automàticament a l’usuari la
possibilitat de valorar el servei rebut. Aquesta valoració permet conèixer la
satisfacció percebuda sobre el suport rebut i relacionar-la amb cada agent,
per tal de detectar àrees de millora.



Propostes de millora de continguts de suport: la relació diària del CAU amb
els continguts de suport (web i portals de suport) suposa una oportunitat per
identificar informacions obsoletes i errònies així com mancances. Aquesta
identificació s’ha de traduir en propostes concretes de millora que s’adreçaran
a la Unitat de suport a través de l’eina que el Consorci AOC determini.



Propostes de millora dels serveis: igual que succeeix amb els continguts de
suport, la relació directa amb usuaris dels serveis permet identificar àrees de
millora que s’hauran de reportar a la Unitat de suport per al seu trasllat al full
de ruta dels serveis participant així del procés de millora continua dels
mateixos.



Identificació de les preguntes recurrents i creació dels continguts necessaris:
un dels principals objectius ha de ser la identificació de les preguntes
recurrents i generar els materials de suport necessaris que permetin als
usuaris l’autoservei en futures ocasions.

5.3. Acord de nivell del servei (ANS)
Es fonamental disposar d’un bloc d‘indicadors que aportin informació sobre el nivell
d’atenció i les incidències, per analitzar la causa i aplicar possibles penalitzacions al
proveïdor responsable del problema i planificar les accions correctives en funció de
la freqüència en que es produeixin aquestes incidències.
Les dades necessàries per a l’avaluació, hauran de ser extraibles per número de
capçalera i tipologia d’usuari.

5.3.1. Primer Nivell d’atenció:


Nivell d’atenció telefònica
o Garantir cobertura dels serveis telefònics a un nivell igual o superior al
95%.
o Garantir un nivell igual o superior al 80% de trucades ateses en abans
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de 20 segons.
Garantir un nivell mínim per franja horària que no serà inferior al 50%
de trucades ateses en abans de 20 segons.
Garantir que el percentatge de trucades saturades no supera el 5%
sobre el total de trucades entrants.
Garantir que el percentatge de trucades abandonades després de 5
segons no supera el 5% sobre el total de trucades entrants.
Garantir que el percentatge de trucades perdudes no supera el 5%
sobre el total de trucades entrants.



Accessibilitat al servei
o Les trucades seran despenjades en un temps màxim de 20 segons.



Aspectes formals dels operadors
o La comunicació s’iniciarà amb la frase de benvinguda (en funció del
número de capçalera), en el 100% dels casos l’agent donarà el seu
nom.
o El tractament en general serà de vostè / vos.
o El idioma en que s’iniciï la conversa haurà de ser el català en el 100%
dels casos, tot i que es canviï a castellà si l’usuari respon en aquest
idioma.
o L’adequació de la fórmula de comiat serà la correcta en el 100% dels
casos, segons documentació que facilitarà el Consorci AOC.



Gestió del temps
o En cas que el temps de recerca de la informació sigui superior a 20
segons es podrà donar pas a música d’espera.
o En cas d’interrupcions durant la conversa, l’agent sempre informarà a
l’usuari, tant per les interrupcions com per les recuperacions, amb les
fórmules definides.
o En cap cas el temps de silenci o música durant la locució serà superior
als 30 segons.
o En cas que la trucada hagi de ser transferida, s’advertirà d’aquest fet
al comunicador.
o El temps mig de resolució serà ajustat i equitatiu a la demanda.



Nivell d’atenció telemàtica
o
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Temps de trasllat dels correus electrònics tractables cap a l’eina de
tiqueting per a creació automàtica del tiquet i assignació de número de
petició ha de ser inferior al temps de resposta més crític el 100% de
les vegades.

Avaluació de la qualitat en l’atenció de les peticions
o L’escalat a 2n nivell ha de ser correcte en el 95% dels casos:
 Indicant el motiu de no poder resoldre a 1r nivell
 Resumint les actuacions fetes abans d’escalar.
o La categorització a l’eina d’enregistrament ha de ser correcta en el
95% dels casos.
 Servei afectat
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 Afectació concreta
 Indicació de la prioritat
La informació de contacte ha de ser completa en el 95% dels casos
La descripció a l’eina d’enregistrament ha de ser correcta en el 95%
dels casos.
La resposta de l’agent a l’usuari ha de ser correcta en el 95% dels
casos.
La resposta de l’agent a l’usuari ha d’incloure la indicació del contingut
concret dins dels portals de suport on trobar la resposta en el 95%
dels casos.
La mitja de satisfacció percebuda pels usuaris sobre els agents que
han tractat les peticions, a través de l’enquesta de satisfacció, ha de
ser d’un mínim mensual de 7,5 punts sobre 10 o escala proporcional.

Avaluació de la formació.
o Formació inicial:
 Número de sessions
 Número d’assistents
 Hores de formació inicial.
 Resultats de les proves realitzades
o Formació especifica / nova funcionalitat / reciclatge
 Número de sessions
 Número d’assistents
 Hores de formació per sessió.
 Resultats de les proves realitzades
o Formació de supervisors / coordinadors
 Número de sessions
 Número d’assistents
 Hores de formació per sessió
 Resultats de les proves realitzades
o Caldrà especificar sempre si els formadors són interns o externs

No obstant, l’adjudicatari pot oferir altres indicadors i valors que consideri més adients
al servei, sempre i quant compleixin les següents condicions:





Ser quantificables per poder establir criteris i valoracions objectives.
Ser constants al llarg del temps per poder establir seguiments periòdics.
Ser un valor estàndard per facilitar comparacions i optar per les solucions més
eficaces.
Siguin acceptats pel Consorci AOC.

5.3.2. Segon Nivell d’atenció:


Nivell d’atenció
o Garantir un nivell mínim de peticions de xat acceptades que no serà
inferior al 80%.
o Garantir un nivell igual o superior al 90% de consultes a través de
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xarxa social, tractades en menys de 3 hores.
Garantir un nivell igual o superior al 90% de consultes obertes a través
del canal de col·laboradors, tractades en menys de 1 hora.

5.3.3. Qualitat global del servei:
L’AOC fa servir la metodologia Net Promoters Score (NPS) per tal de mesurar la
qualitat percebuda pels seus usuaris. En el cas de suport, mitjançant una enquesta
que reben els usuaris del servei cada cop que es tanca una petició de suport.
El nivell de valoració que caldrà assolir mensualment serà del 40% o superior.

5.4. Temps de resposta
Es defineix el temps de resposta d'una incidència com el nombre d'hores que
transcorren des de que l’usuari comunica una incidència al CAU i aquest l’accepta o
bé l’escala al nivell superior. L’acceptació comportarà l’aprovació de procedir a
resoldre la incidència, segons els acords de nivell de servei establerts.
El temps de resposta màxim permès d’una incidència dependrà del nivell de criticitat
de la incidència. En la següent taula es mostren els temps de resposta màxims
permesos d’una incidència en funció del nivell de criticitat:

Nivell de criticitat

0 (bloquejant)

1 (alta)

2 (mitja)

3 (baixa)

Descripció
una incidència es catalogarà amb criticitat
bloquejant (0) si impedeix la utilització total
d’algun dels serveis del Consorci AOC
una incidència es catalogarà amb criticitat
alta si impedeix la utilització d’una part
concreta d’algun dels serveis del Consorci
AOC i l’afectació pel negoci és elevada.
una incidència es catalogarà amb criticitat
mitja si impedeix la utilització d’una part
concreta d’algun dels serveis del Consorci
AOC i l’afectació pel negoci és relativament
baixa.
una incidència es catalogarà amb criticitat
baixa si no impedeix la utilització ni parcial ni
total d’algun dels serveis del Consorci AOC

Temps de resposta
màxim permès
d’una incidència (en
hores)

0,5

1

4

8

S’estableix com a criteri general per a la comunicació de les solucions a incidències
un temps màxim de 30 minuts posterior a que l’adjudicatari tingui la constància que
la incidència s’ha resolt.
S’establiran ANS de resposta/escalat inferiors per a altres tipus de peticions en funció
de la criticitat, conjuntament entre el Consorci AOC i l’empresa adjudicatària.
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5.5. Informes
Tenint en compte el detall d’indicadors descrits en un apartat anterior, cal que la
informació arribi al Consorci AOC per fer un seguiment del servei, a tal efecte s’han
definit uns informes, diferenciats per número de capçalera i tipologia d’usuari, que es
lliuraran amb periodicitat:


Diària
o
o
o
o
o
o
o



Nombre de tiquets oberts, en curs i tancats.
Nombre de tiquets per canal d’entrada
Nombre de tiquets per producte (definits a l’eina de tiqueting)
Evolució de trucades ateses, rebudes, abandonades, saturades, %
d’atenció, % de saturació i temps mig de trucada i de conversa, per
opcions D’IVR en horari habitual i horari 24x7
Incidències d’operativa, tècniques i funcionals que s’hagin pogut
produir.
Gestió formularis web/correu-e, per bústia gestionada, entrant,
tractable, spam, tractat i pendent al final del dia.
Conclusions de l’activitat del dia amb accions correctives, si s’escau.

Mensual
o Recull de les principals fites i dificultats del mes
o Nombre de tiquets oberts, en curs, i tancats.
o Nombre de tiquets per canal d’entrada
o Nombre de tiquets per producte (definits a l’eina de tiqueting)
o Evolució de trucades ateses, rebudes, abandonades, saturades, %
d’atenció, % de saturació i temps mig de trucada i de conversa, per
opcions D’IVR en horari habitual i horari 24x7
o Incidències d’operativa, tècniques i funcionals que s’hagin pogut
produir.
o Evolució de les trucades ateses i rebudes per franja horària i dia de
la setmana.
o Trucades transferides.
o Informes de la formació feta durant el mes.
o Evolució de les peticions d’actuació, especificant el grau i el
percentatge de resolució.
o Evolució de la gestió de correus electrònics i formularis
o Informació de trucades ateses i e-mails/formularis rebuts per tipologia
de servei.
o Informe de compliment dels acords de nivell de servei: aquest informe
contindrà el nivell de servei que l'adjudicatari hagi ofert durant el mes
anterior a l'informe. L'informe haurà de contemplar tots els acords de
nivell de servei definits. Sense perjudici del descrit anteriorment, es
valorarà l'ús d'eines (p.e. portal web amb la informació actualitzada
cada certs minuts) que permetin visualitzar en qualsevol instant el
nivell de servei ofert per l'adjudicatari.
o Informe de qualitat del servei.
o Percentatges per agent de: tipus de petició (consulta, incidència,
sol·licitud o suggeriment) i nivell de priorització (baixa, mitja, alta,
bloquejant) indicats
o Valoracions mitges globals i per agent de l’atenció rebuda al final de
la trucada (enquesta de satisfacció al final de la trucada).

04/06/2021

Plec prescripcions tècniques Servei atenció a
l’usuari Exp. AOC 2022-1

o
o



pàg 31/38

Informe d’escalats incorrectes a nivells superiors en els que es
compari el total d’escalats amb la proporció dels mateixos que han
estat incorrectes (globals i per agent).
Indicadors detallats
(volum, dades qualitatives, distribució per
tipologia i servei, etc.) de les peticions tractades a través del canal
preferent o de col·laboradors.

Semestral i anual
o Nombre de tiquets oberts, en curs, i tancats.
o Evolució de trucades ateses, rebudes, abandonades, saturades, %
d’atenció, % de saturació i temps mig de trucada i de conversa, per
opcions d’IVR en horari habitual i horari 24x7
o Incidències d’operativa, tècniques i funcionals que s’hagin pogut
produir.
o Evolució de les trucades ateses i rebudes per franja horària i dia de
la setmana.
o Trucades transferides.
o Informes de la formació feta durant el mes.
o Evolució de les peticions d’actuació, especificant el grau i el
percentatge de resolució.
o Evolució de la gestió de correus electrònics.
o Informe de qualitat del servei

Qualsevol detecció reiterada de defectes, incorreccions o errades repetitives en els
indicadors, serà motiu de penalització.

6. Requisits de seguretat
La empresa adjudicatària haurà d’implementar les següents mesures de
seguretat:
Per les dades ubicades en sistemes del Consorci AOC:
Ubicació del tractament: l’encarregat tractarà les dades als sistemes del Consorci
AOC i no podrà descarregar les dades en els seus sistemes. En el cas de que
per necessitat del servei sigui necessari la descàrrega de dades personals en
els sistemes de l’adjudicatari, aquest haurà d’informar al Consorci AOC.
Entorn segur: els locals on es tractin les dades hauran de disposar de mitjans
mínims de seguretat com extintors o alarmes.
Funcions i obligacions del personal: les funcions i obligacions dels usuaris o
perfils d’usuari amb accés a dades i als sistemes estaran clarament definides i
documentades.
Control d’accés: el personal només accedirà a aquelles dades i recursos que
precisi pel desenvolupament de les seves funcions. S’hauran d’establir
mecanismes per a evitar que un usuari pugui accedir a recursos amb drets
diferents dels autoritzats.
Identificació i autenticació: s’establirà un sistema que permeti la identificació
inequívoca i personalitzada de tot aquell usuari que intenti accedir al sistema
d’informació i la deguda autenticació per a verificar la identitat de l’usuari.
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Software anti-malware: els ordinadors i dispositius on es realitzi el tractament
mecanitzat de les dades disposaran d’un sistema anti-malware que eviti, en la
mesura que sigui possible, la substracció i destrucció de la informació i dades.
Destrucció i reutilització d’equips i suports: els dispositius informàtics de
qualsevol mena que s’hagin de destruir o reciclar i que puguin contenir dades del
Consorci AOC s’hauran de destruir de forma segura per a garantir que no es
podrà tornar a accedir a ells.
Trasllat segur de suports i documents: quan els suports i/o documents surtin fora
dels locals de tractament, s’adoptaran les mesures necessàries per a impedir-ne
la substracció, pèrdua o accés indegut a la informació durant el seu transport.
Actualitzacions de Seguretat: les estacions de treball hauran d’estar sempre
actualitzades amb les darreres actualitzacions de seguretat publicades pels
fabricants del Sistema Operatiu i del programari instal·lat.
Per les dades ubicades en sistemes de l’adjudicatari:
Les dades i el servei d’Atenció a l’Usuari estan categoritzades amb els següents
nivells segons la metodologia del Esquema Nacional de Seguridad (ENS):

RGDP

ENS

SERVEI

DP

Confidencialitat

Disponibilitat

Autenticitat

Integritat

Traçabilitat

RTO

Servei d’atenció a
l’usuari

baixa

baixa

Mitja

baixa

baixa

baixa

24 hores

Pels sistemes que formin part del servei d’Atenció a l’Usuari i que siguin
responsabilitat de l’adjudicatari, aquest haurà d’aplicar les mesures de seguretat
definides per l’ENS segons el nivell categoritzat per l’AOC en cada una de les
dimensions de seguretat.
El Consorci AOC ha fet la Taula d’Aplicabilitat on es descriuen les mesures
aplicables al servei. Concretament són les descrites a:
• Annex 3 - Taula aplicabilitat ENS CAU - Versio extesa.xlsx
En cas d’auditoria externa de qualsevol sistema del Consorci AOC on el servei
d’Atenció a l’Usuari sigui part d’ell, l’adjudicatari haurà de participar en l’auditoria
en les tasques que li corresponguin, entregant les evidències que l’auditor
reclami i fent les adequacions necessàries que els hi pertoquin.
L’adjudicatari estarà exempt de l’auditoria si aporta una certificació vigent de
l’Esquema Nacional de Seguridad de nivell MIIJA expedit per una empresa
certificadora independent i homologada.
La gestió de les cintes gravades durant les resolucions, especialment còpies de
seguretat, han de ser dipositades mensualment al Consorci AOC per a la seva
custodia. El mètode de transmissió haurà d’estar validat pel Responsable de
Seguretat del Consorci AOC.
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7. Model d’implantació
Les empreses adjudicatàries han d’aportar la proposta detallada del pla d’implantació
amb les tasques que els corresponen per a la posada en marxa del servei.
El Pla d’Implantació definitiu haurà de ser lliurat com a màxim de 5 dies hàbils després
de la signatura del contracte.
El pla ha de contemplar la implantació de:


la infraestructura tecnològica: telecomunicacions, programari, maquinari de
veu i dades, xarxa local, etc.



la infraestructura
formació, etc.



la infraestructura funcional: procediments, processos, qualitat, seguiment,
etc.

organitzativa:

contractació

d’agents,

organigrama,

Un cop adjudicat el contracte es definirà un comitè de seguiment per a la posada en
marxa, amb les persones que designin el Consorci AOC i l’empresa adjudicatària.
L’empresa licitadora haurà de presentar una proposta de transició que contempli tant
la recepció com el retorn del servei.
Per poder assolir l’execució del contracte, caldrà que l’empresa adjudicatària estigui
en condicions òptimes per tal de complir amb l’execució del servei a data 1 d’octubre
de 2019.
El cost econòmic i temporal de dita preparació/adequació correrà a càrrec de
l’adjudicatari per tant és responsabilitat de l’empresa adjudicatària disposar de les
infraestructures necessàries i assolir la formació adient per iniciar la prestació en
condicions òptimes, sense que el servei es vegi penalitzat en la seva qualitat.
El Consorci AOC es reserva el dret a endarrerir la posada en marxa del servei si
detecta que no es podrà fer en les condicions òptimes, i amb la qualitat necessària.
Els costos que se’n puguin derivar pel que fa al manteniment del servei actual, degut
a la impossibilitat de la posada en marxa de la nova prestació, correrà a càrrec del
nou adjudicatari, essent motiu de finalització de contracte el seu incompliment.

8. Retorn del servei:
L’empresa licitadora haurà de presentar un pla de devolució del servei quan finalitzi
el contracte i la continuïtat del Servei sigui associada a un altre operador.
El retorn del servei serà a càrrec de l’empresa adjudicatària. Totes les accions
relacionades amb el retorn del servei seran supervisades i validades pel Consorci
AOC. El temps de transició estimat serà de 1 mes des de la finalització del contracte
actual en vigor
Aquest pla de devolució, haurà d’especificar com a mínim les qüestions següents:


Cronograma d’actuacions.



Quantificació de recursos que es consideren necessaris per a realitzar la
transferència.



Mètodes previstos per a la transferència de coneixements.
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Requisits que cal fer al nou adjudicatari per a contemplar el traspàs de
coneixement i tecnologia, per tipus de servei.



Documentació tècnica que es lliurarà i terminis per fer-ho.



Documentació funcional elaborada.
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9. Millores
Es valoraran les següents millores:


Disposar de certificat de formació específica en habilitats d’atenció
telefònica. Aquesta formació l’haurà de tenir tot l’equip i ser, com a mínim,
de 15 hores i prèvia a la presentació d’ofertes.



Disposar del certificat ACTIC Nivell 2 (acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació). També s’admetran els
certificats equivalents
(https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/).



Es valorarà, com a garantia d’una execució més eficient del contracte que es
licita, l’estabilitat laboral al si de l’empresa.
L’empresa que, segons informació facilitada en el moment de presentar
ofertes sumi més dies amb contractació estable de l’equip mínim indicat al
PPT, rebrà la màxima puntuació. La resta d’empreses amb menys dies de
contractació estable rebran punts de forma proporcionalment inferior.
Per tal de puntuar s’ha de presentar una taula en la que s’indiqui: inicials de
la persona, lloc que ocuparà a l’equip i dies treballats en modalitat indefinida
en atenció als requisits detallats anteriorment.



Oferir atenció escrita i telefònica en altres idiomes:
• Anglès
• Francès



Centraleta cloud (al núvol) amb integració nativa amb eines de tiqueting al
núvol.



Certificats ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat

Barcelona, 4 de juny de 2021

Carlos Rodríguez
Cap de la Unitat de Suport
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10. ANNEX 1: serveis AOC
1. Llista de serveis:
Relacions amb la ciutadania













Cercador – informació integrada per a la ciutadania
e.FACT – factura electrònica de les administracions públiques
e-Licita – Licitació electrònica
e-NOTUM – notificacions electròniques
Perfil de contractant – plataforma de Serveis de Contractació Pública
Representa – gestor de representacions
e-Subhasta – subhasta electrònica
SEU-e 1.0 – Seu electrònica (servei discontinuat)
e-TAULER – Tauler d’anuncis electrònic
e-TRAM – tràmits en línia
Transparència – adaptació a la Llei de Transparència

Gestió interna










CÒPIA – còpia autèntica
DESA’L – repositori d’expedients/documents en tràmit
ERES – registre d’entrada i sortida
e-Valisa – valisa electrònica
Hèstia – gestió de serveis socials
iArxiu – preservació i arxiu electrònic
Registre unificat (MUX) – registre integrat dels serveis AOC
TEEC – tramitador d’expedients de contractació

Relacions entre administracions







Comunicació de domicili – comunicació de les dades de residència
EACAT – tramitació interadministrativa
GEOLOCAL – recursos de geoinformació
Registre públics de contractes – registre de contractes
Via Oberta – intercanvi de dades entre administracions

Identitat i signatura electrònica












Applet de signatura – Eina de signatura electrònica per a entorns web
Entitats de Registre idCAT – serveis de certificació pels ciutadans
Entitats de Registre T-CAT – serveis de certificació per les administracions
idCAT Certificat – certificat digital per a la ciutadania
idCAT Mòbil – identificació d’usuaris amb codi d’un sol ús.
Portasignatures – gestió de processos de signatura de documents
PSA – Plataforma de Signatura Avançada
Segell de temps – marca de temps fiable i segura
Signador centralitzat – d’actuacions administratives centralitzades
Seguretat (CESICAT): assessorament en la seguretat dels sistemes
d’informació
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Validador – Validador de certificats i signatures electròniques
VÀLid – Integrador de serveis d’identitat digital de Catalunya

Gestió del canvi





e-SET – el mètode de treball per digitalitzar la gestió interna
Formació – activitats formatives dels serveis AOC
FUE Local – per a la tramitació d’activitats empresarials

2. Llista de serveis amb 24x7x365:



Idem punt anterior
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11. ANNEX 2: volumetries
Trucades rebudes

Gener

2015
3.254

2016
2.449

2017
3.809

2018
3.634

2019
3.426

2020
2.912

Febrer

3.611

3.076

4.180

3.595

3.266

3.352

Març

3.461

2.983

4.454

4.940

4.136

2.941

Abril

3.094

4.672

3.300

4.926

3.018

3.179

Maig

2.567

4.102

4.261

5.577

3.854

7.423

Juny

2.399

3.810

3.717

5.512

2.955

4.795

Juliol

2.638

3.394

3.327

4.414

5.224

4.547

Agost

1.395

2.646

2.619

2.835

1.651

2.166

Setembre

2.235

3.857

3.320

3.546

2.520

4.134

Octubre

2.674

3.925

3.749

5.177

3.292

4.648

Novembre

2.613

4.140

4.079

4.570

3.134

4.401

Desembre

1.908

2.695

2.638

3.671

2.184

3.769

31.849

41.749

43.453

52.397

38.660

48.367

Total

Peticions de suport creades (tots els canals)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gener

3.103

2.006

1.802

2.691

4.687

4.106

Febrer

3.258

2.658

2.371

3.133

4.742

4.706

Març

3.261

2.128

2.572

3.444

5.891

4.419
5.889

Abril

3.651

2.373

1.989

4.133

4.452

Maig

2.963

2.684

2.539

4.611

5.499

9.161

Juny

2.669

2.385

2.279

4.045

3.745

6.155

Juliol

2.634

2.803

1.954

3.429

6.076

4.792

Agost

1.149

1.664

1.381

2.045

2.291

2.665

Setembre

1.956

2.364

2.005

2.652

3.557

5.216

Octubre

2.722

2.452

2.894

4.000

4.713

Novembre

2.498

2.073

2.277

3.396

3.800

6.105
5.894

Desembre

2.183

1.376

2.172

2.943

3.133

4.514

32.047

26.966

26.235

40.522

52.586

63.622

Total

12. ANNEX 3: Taula aplicabilitat ENS CAU
Veure document adjunt: Taula aplicabilitat ENS CAU - Versio extesa.xlsx
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