PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ D’UN SERVEI DE GESTIÓ I RESOLUCIÓ
D’INCIDÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS (SERVEI DE SUPORT TIC). EXP.:
SEC 2019 58.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte d’aquest contracte és:





Disposar d’un sistema centralitzat de registre de totes les incidències, peticions i
consultes en l’àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació (a
partir d’ara TIC) establint un únic punt de contacte en aquest àmbit.
Facilitar un servei de suport d’incidències en les TIC’s a les persones usuàries
amb els canals habituals.
Maximitzar el nombre d’incidències TIC resoltes en primer nivell de forma
remota per l’empresa adjudicatària.
Establir un sistema eficient de d’escalat de les incidències TIC a un segon nivell,
incidències a resoldre pels tècnics del servei d’informàtica de l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària tindrà accés al controlador del domini de l’ajuntament de Sant
Just Desvern on es podrà consultar els noms i les adreces de correu de les persones
usuàries del servei. Caldrà fer una segmentació de les persones usuàries del servei ja
que existeixen persones usuàries VIP que han de tenir prioritat màxima en la resolució
de la seves incidències. L’ajuntament de Sant Just Desvern facilitarà la llista d’aquestes
persones.
3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE SUPORT
3.1. Descripció general
El servei de suport serà l’encarregat del primer nivell d’atenció a les persones usuàries
de les TIC’s tant en dispositius de microinformàtica com en dispositius mòbils. Aquest
servei d’atenció a les persones usuàries estarà integrat en el servei d’informàtica de
l’ajuntament de Sant Just Desvern.
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L’empresa adjudicaria establirà tres canals d’entrada d’atenció, per aquest ordre:
 Via web
 Per correu electrònic
 Telefònicament
Plaça Verdaguer, 2
08960 - Sant Just Desvern
Telèfon 93 480 48 00
Fax 93 480 48 79
c/e: ajuntament@santjust.com

Codi Validació: EC10844D49F40C6FBE2E4235B4AD166803CB4FB5 | Verificació: https://www.seu-e.cat/web/santjustdesvern/seu-electronica

2. PERSONES USUARIES DEL SERVEI DE SUPORT TIC

Una vegada rebuda la comunicació, el servei de suport actuarà d’acord amb el que es
descriu en el punt següent.
Els tècnics del servei d’informàtica utilitzaran la mateixa eina de registre, control i
seguiment de les incidències que l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària ha de presentar un procediment pel tractament dels tickets que
es gestionin telefònicament amb l’objectiu d’evitar esperes innecessàries en aquests
tickets.
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Servei d’atenció a les persones usuàries. Es servei ha d’atendre totes les
peticions de les persones usuàries d’acord amb l’horari establert. Si l’atenció és
telefònica el servei haurà d’utilitzar una guia d’estil d’atenció telefònica d’acord
amb un procediment estàndard que s’acordarà amb l’Ajuntament.
Identificació de la persona usuària. El servei haurà d’identificar la persona
usuària i si es tracta d’una persona VIP aplicar-li el procediment establert.
Diagnosi inicial. A partir de la descripció realitzada per la persona usuària, el
servei haurà de fer una diagnosi inicial per intentar esbrinar la causa i fer les
comprovacions pertinents fins a classificar i donar la prioritat adient a la petició.
Registre de la petició. El servei de suport registrarà la petició en el sistema de
tickets del servei. El servei ha d’obtenir les dades necessàries de la petició per
procedir al seu registre així com realitzar la seva classificació i priorització en el
sistema. En quant a la classificació el sistema de tickets ha de permetre
classificar les peticions per una llista de components. Aquesta llista es facilitarà
des del servei d’informàtica. La incidència també s’haurà de poder assignar a un
àrea o servei de l’ajuntament. En quant a la priorització el servei actuarà segons
els protocols de priorització que es treballin amb el servei d’informàtica de
l’ajuntament atenent a criteris de disponibilitats dels serveis i atenció a persones
VIP
Resolució d’incidències en primer nivell. Si es tracta d’una incidència de la qual
existeix el procediment de resolució documentat, el servei resoldrà remotament
aquesta incidència. Igualment es resoldran en aquest nivell aquelles incidències
que es puguin considerar en l’àmbit d’habilitats TIC, us de la microinformàtica i
connexió de recursos en la xarxa d’àrea local.
En cas que es resolgui alguna incidència en primer nivell i aquesta no estigui
documentada, el servei realitzarà el document de resolució d’aquesta incidència
si ho creu convenient.
Tractament d’incidències amb tercers. Si es tracta d’una incidència de les
plataformes de l’EACAT, DIBA o ORGT, el servei de suport actuarà com a
intermediari entre la persona afectada i els tècnics/as d’aquestes plataformes.
Escalat d’incidències al servei d’informàtica. Les incidències que no es puguin
resoldre en primer nivell (siguin o no amb tercers) s’escalaran al servei
d’informàtica de l’ajuntament. L’escalat d’aquestes incidències serà de forma
personalitzada als tècnics/as de l’ajuntament d’acord amb un calendari que
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3.2.Tasques del servei
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El flux de treball i els possibles estats de les peticions serà equivalent amb el que es
detalla a continuació:
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l’ajuntament de Sant Just facilitarà de forma periòdica a l’empresa de servei de
suport. En aquest cas el seguiment de la incidència serà entre el personal tècnic
del servei i el personal tècnic del departament d’informàtica evitant al màxim la
intervenció de les persones usuàries. El procés de tractament d’aquestes
incidències es detallarà amb l’empresa adjudicatària.
Seguiment de les incidències obertes. El servei de suport realitzarà un seguiment
diari de les incidències obertes i realitzarà les actuacions que es determinin per
garantir la correcta resolució de les incidències. En cas que la incidència estigui
oberta per un període major de 24 hores, el servei de suport comunicarà l’estat
dels treballs i situació de la incidència a la persona afectada i al servei
d’informàtica de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.
Confirmació de la resolució. Una vegada es doni per resolta la incidència des del
punt de vista tècnic, el servei de suport contactarà amb la persona afectada i
informarà de la resolució aplicada. S’habilitaran eines per recollir els comentaris
de les persones afectades així com eines per recollir l’estat de satisfacció del
servei, com per exemple enquestes de satisfacció.
Tancament de la petició. Una vegada confirmada la resolució amb la persona
afectada, la petició s’ha de donar per tancada en el sistema de control de les
peticions. Si la persona afectada no confirma la resolució de la petició en 5 dies,
aquesta es podrà donar per tancada automàticament indicant aquest fet en el
tancament de la petició.
Totes les comunicacions amb les persones usuàries del servei estaran
protocol·litzades amb guies d’estil definides pel departament de comunicació de
l’Ajuntament de Sant Just.
Totes les actuacions realitzades en cada un dels passos anteriors han de quedar
registrades en l’eina de control i seguiment de les peticions

3.3 Quadre de comandament del servei
L’empresa adjudicatària acordarà amb el servei d’informàtica un sistema d’obtenció
d’informes sobre el servei per configurar un quadre de comandament del servei. Els
informes es revisaran trimestralment amb l’empresa adjudicatària.
Els informes que com a mínim haurà de disposar són:
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Nombre de peticions rebudes i resoltes temporalment.
Nombre de peticions rebudes per canal d’entrada.
Nombre de peticions resoltes per personal tècnic.
Nombre de peticions per components.
Nombre de peticions resoltes per components i per usuari/ària.
Nombre de peticions per àrees.
Resum de les valoracions realitzades per les persones usuàries del servei.
Tots aquests indicadors han de d’incorporar també la dimensió temporal per
poder analitzar l’evolució dels mateixos.
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Abans de la posada en funcionament del servei, l’empresa adjudicatària definirà
juntament amb el servei tècnic d’Informàtica els procediments necessaris per
documentar la realització de totes les tasques descrites en aquest punt.

2. EINES DEL SERVEI
La implantació del servei requereix com a mínim la implantació de les següents eines:
 Eina de recepció, registre, seguiment i control de les peticions.
 Eina de documentació dels procediments de les incidències integrat amb l’eina
anterior.
 Eina d’accés remot.
La implantació d’aquestes eines es realitzarà en tots els nivells que sigui necessari i amb
totes les llicències requerides pel seu correcte funcionament d’acord amb el que
s’estableix en aquest plec.
Actualment, el servei de gestió d’incidències i de control remot que l’Ajuntament està
utilitzant són:
 Jira Service Desk com a eina de ticketing.
 Confluence com a eina de documentació integrada amb Jira
 ConnectWise com a eina de control remot.

En el cas de l’eina de control remot, si s’utilitza la mateixa eina caldrà validar que el
desplegament efectuat actualment (200 equips) està operatiu per a l’empresa
adjudicatària i en cas contrari l’empres adjudicatària realitzarà les actuacions oportunes
perquè ho estigui. En cas que es proposi un canvi d’aquesta eina el desplegament en els
200 equips serà realitzat per l’empresa adjudicatària, sense que aquest desplegament
comporti cap cost per l’Ajuntament.
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3. MÈTRIQUES DEL SERVEI
Nombre de persones usuàries del servei: 230
Nombre d’estacions de treball: 200
Nombre de telèfons mòbils: 71
Nombre d’impressores/equips multifuncions: 21
Nombre de lectors de targetes criptogràfiques: 75
Procediments de resolució d’incidències de primer nivell documentades : 31
Mitjana de tickets mensuals: 210
Percentatge d’incidències resoltes en primer nivell: 70%
Plaça Verdaguer, 2
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La migració de les dades des d’aquestes plataformes a les plataformes que faciliti
l’empresa adjudicatària o als nous entorns en les plataformes que s’utilitzen actualment,
la realitzarà l’empresa adjudicatària, fent-se càrrec dels possibles costos que comporti
aquesta migració. L’empresa adjudicatària es farà càrrec de tot el llicenciament adient
per permetre l’accés individualitzat de com a mínim tres persones (màxim 5 persones)
de l’ajuntament de Sant Just quan sigui necessari.

4. IDIOMA
Els idiomes d’atenció a les persones usuàries del servei seran el català i el castellà.
5. HORARI DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
L’horari de prestació del servei serà de dilluns a dijous, de 8 a 18 hores, i divendres de 8
a 15 hores els dies laborables en Sant Just Desvern (47 hores a la setmana).
Pere Galindo Tomàs
Analista Informàtic
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Sant Just Desvern, en la data de la signatura electrònica.
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