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1.

Objecte del contracte

Constitueix l’objecte del present plec de condicions tècniques la contractació del servei de
manteniment del programari lliure AtoM amb allotjament segur dels documents que es generen.

2.

Situació actual

L’arxiu municipal de l’ajuntament de l’Hospitalet disposa d’una eina de gestió integral
desenvolupada arrel d’una adaptació del programari lliure AtoM, desenvolupat inicialment pel
Consell Internacional d’Arxius i utilitzat en l’actualitat per un nombre rellevant d’arxius de tot el
món.
Aquesta adaptació del programari lliure AtoM compren l’adaptació a NODAC (Norma de
Descripció Arxivística de Catalunya) i la traducció al català, i resideix al núvol amb allotjament
segur dels documents relacionats.
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3.

Característiques del servei

Amb caràcter enunciatiu i no limitat, les característiques del servei són les següents:
1) Allotjament d’AtoM al núvol, amb IP pública i 65 Gb disponibles d’allotjament
2) Actualització de noves versions, traducció al català de la norma ISAD (G) (sigles
en anglès de General International Standard Archival Description)
3) Manteniment del producte: allotjament segur dels documents descrits i digitalitzats,
còpies de seguretat
4) Suport tècnic, formació remota i consultoria

4.

Supervisió dels serveis

La coordinació tecnològica serà responsabilitat del servei d’Informàtica i Tecnologies de la
Informació i Comunicació de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Durant la prestació de les tasques, l’adjudicatari supervisarà les feines desenvolupades, amb la
finalitat de garantir la seva qualitat, i per això assignarà a un responsable, sense cost addicional
per a l’Ajuntament de L’Hospitalet, que durant el termini d’execució, realitzarà les següents
tasques:


Assumirà la màxima responsabilitat en nom de l’empresa adjudicatària



Mantindrà reunions periòdiques amb el responsable assignat per part del l’Ajuntament
de L’Hospitalet, amb la finalitat d’analitzar el desenvolupament de les tasques, qualitat
de la prestació, coordinació, unificació de criteris i resolució de qüestions
administratives.

5.

Manteniment i nivell de servei

El licitador proposat com a adjudicatari haurà de formalitzar per escrit un Pla de
Manteniment que, entre d’altres aspectes, inclourà un Pla d’avaluació amb detall del
cost anual del manteniment, indicadors, terminis, objectius de qualitat, etc.
L’empresa adjudicatària realitzarà el manteniment preventiu i correctiu, detallat al “Pla
de Manteniment”, que haurà d’incloure el següent:


Recursos humans implicats en el manteniment (indicant si es realitzarà insitu i si hi ha costos afegits)
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Prestació del servei: horaris de cobertura, temps de resposta i de resolució
en funció del tipus d'incidència



Metodologia d'actuació, com a mínim, davant de:



o

Consultes d'usuaris finals i personal tècnic de l'Ajuntament.

o

Errades derivades d’un funcionament inadequat.

o

Problemes amb interaccions amb altres aplicacions, en les que el
licitador hagi participat en la seva integració.

o

Incorporació de noves versions del producte i de millores proposades
per l’Ajuntament d’Hospitalet

Altres serveis oferts

El compliment del nivell de servei serà objecte de monitorització permanent per part dels
interlocutors designats per l'Ajuntament.
Durant el període de manteniment l'empresa adjudicatària quedarà subjecta a una total
disponibilitat tècnica i funcional per donar suport a la interacció de la aplicació adquirida amb
altres sistemes d’informació de l'Ajuntament.
La proposta inclourà els Acords de Nivell de Servei (SLA - Service Level Agreements)
compromeses.
Els SLA’s mínims que inclourà l’oferta seran:
• En cas de mal funcionament o "no funcionament" del servei contractat, el proveïdor
garanteix resposta dins de les 2 hores següents a la comunicació de la incidència i la
solució en un màxim 24 hores. Per cada 24 hores addicionals sense solució, es
descomptarà un 10% de la quota mensual de manteniment.
• En cas d’incidència que impliqui la interrupció del servei i que sigui atribuïble a error o
defecte del programari aportat o de la seva parametrització, aquest garanteix que
assignarà almenys un tècnic per resoldre el problema com a màxim 1 hora després de
reportat. L'Ajuntament podrà contactar amb aquest tècnic i seguir l’evolució de la
solució. Per cada 24 hores sense solució, es descomptarà un 25% de la quota mensual
• Tota petició de suport traslladada al proveïdor (i que no impliqui un error dels tractats
en el primer punt) ha de ser contestada en les 24 hores següents. Per cada 24 hores
addicionals sense resposta, es descomptarà un 10% de la quota mensual de
manteniment.


Evolutiu
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Pel que fa a l’evolució funcional de la solució, tant per que la solució incorpora noves
funcionalitats com per canvis legislatius, l’empresa adjudicatària realitzarà actualitzacions
periòdiques de la solució durant la vigència del contracte de manteniment. Aquestes
actualitzacions hauran de complir:


Les dates i condicions d’actualització seran acordades amb el Servei d'Informàtica i
Tecnologies de la Informació i Comunicació i amb l’Arxiu municipal



Assessorament per e-mail i/ò telèfon en el procés d’actualització de noves versions.



Preventiu

Les ofertes presentaran un pla de manteniment preventiu que inclourà:


Proposta de pla de còpies de seguretat: freqüència, persistència, alternança de suports,
etc.



Tasques i indicadors d’auditoria sobre les capacitats de servidors i infraestructures de
comunicacions

6.



Tasques i indicadors d’auditoria sobre els sistemes operatius i programari de base



Tasques i indicadors d’auditoria sobre els mòduls de la plataforma.



Freqüència d’aplicació de les mesures preventives.

Documentació

Sense perjudici de la documentació exigida al plec de condicions els licitadors hauran d’aportar
una memòria o projecte tècnic dels treballs a realitzar

7.

Terminis d’execució

La durada de la migració i posada en funcionament del serveis contractats no podrà ser
superior a 3 mesos des de la formalització del contracte.
La durada de les prestacions serà de 4 anys a comptar des de l’1 de gener de 2021 i es
contempla pròrroga per un termini màxim de 1 any.
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8.

Protecció de dades de caràcter personal

Atès que el contracte comporta el tractament de dades de caràcter personal, l’empresa haurà
d’oferir garanties suficients per aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades, per
tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i,
de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, i d’altra normativa vigent aplicable, acompanyant a
l’oferta el document de Declaració responsable, que s’annexa.
Que l’empresa adjudicatària, com a encarregada del tractament, haurà de considerar les
Condicions generals reguladores de les relacions de l’Ajuntament amb els tercers encarregats
del tractament de dades de caràcter personal, aprovades per l’Ajuntament, així com signar el
corresponent contracte d’encarregat que serà el document que tindrà per objecte establir les
condicions particulars pel tractament de les dades personals, per la prestació del servei.
L’estipulat a les condicions generals reguladores, és d’obligat compliment per l’adjudicatari, per
als seus empleats i col·laboradors.
Des del Servei de Informàtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació s’efectuarà el
seguiment del compliment de les condicions generals que regulen el tractament de les dades
personals.
Que per prestar el servei de de manteniment de l’aplicació d’Inventari de l’Arxiu municipal
(Atom) el tractament de dades personals, consistirà en:


Recollida



Registre



Organització



Estructuració



Conservació



Modificació



Consulta



Utilització

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal és la gestió de persones donants
de fons documentals i usuaris de consulta de l’arxiu.
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Que per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec,
l’Ajuntament, com a responsable del tractament, posa a disposició de l’empresa adjudicatària,
encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:


Persones donants de fons documentals i usuaris de consulta: nom i cognoms, adreça,
telèfon, DNI.

F_GRPFIRMA_TECNICS
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