PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS
DE SUPORT D’EXPERIÈNCIA D’USUARI
DELS SERVEIS AOC
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1

OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1

Objecte del contracte

L’objecte del contracte és la prestació de Serveis de suport per a la millora de l’experiència d’usuari per a
serveis actuals o projectes del Consorci AOC, al llarg de les diferents fases del procés de disseny, que poden
anar des de l’estratègia, recerca i anàlisi, al disseny, prototipatge, validació o llançament i escolta d’aquests
serveis. Millorant la UX, el Consorci AOC espera millorar la qualitat (eficàcia, eficiència i facilitat d’ús) dels
serveis, satisfacció dels usuaris, i una reducció d’incidències, consultes i queixes. Totes aquestes millores
haurien de tenir un impacte positiu en l’adopció, ús i llealtat d’administracions, els seus treballadors i la resta
de la ciutadania vers els serveis del Consorci AOC.

1.2

Abast

L’abast del contracte és el següent:
•

Donar suport al Consorci AOC en aquelles tasques d’estratègia, recerca (qualitativa i quantitativa),
anàlisi, ideació, disseny, prototipatge, validació, llançament i escolta dels serveis o projectes que el
Consorci AOC porti a terme i que afecten l’UX.

•

Aplica a tots els serveis i projectes del Consorci AOC, a excepció dels següents:

•

1.3

o

No s’inclou el servei EACAT del Consorci AOC en la prestació d’aquest serveis de suport d’UX.

o

No s’inclou l’àmbit de la innovació oberta en la prestació d’aquest serveis de suport d’UX. És
a dir, s’exclouen els serveis de gestió i dinamització de reptes, recollida de propostes de
millora i suggeriments rebuts a través de les actuals plataformes tecnològiques d’intel·ligència
col·lectiva que disposa el Consoci AOC. Tanmateix, sí que es podrà utilitzar la informació o
descobertes recollides a través d’aquestes plataformes.

Queda exclosa qualsevol maquetació i desenvolupament dels serveis

Situació actual

La subdirecció d’Innovació i Estratègia del Consorci AOC és l’encarregada de marcar les directrius i accions
que marquen l’experiència d’usuàri dels actuals i futurs serveis d’aquesta entitat.
De l’exposició feta en els antecedents d’aquest document, el Consorci AOC necessita un servei de suport en
UX per l’ajudi a completar l’estratègia, garantir-ne l’execució i seguiment de tots aquells aspectes que
millorin l’UX dels seus serveis donat que el Consorci AOC no disposa de suficients recursos humans i
materials per realitzar plenament aquestes accions, per la qual cosa, es requereix externalitzar la seva
contractació.
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2

REQUISITS DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI

2.1

Serveis professionals

El servei de suport a l’UX dels serveis AOC objecte del contracte ha d'incloure les tasques més habituals del
les diferents fases del procés de disseny de productes i serveis. Són les següents tasques:
Tasques
R 1. Estrategia i definició dels serveis: ajudar a definir la visió, establir una metodologia de treball i objectius clau
R 2. Recerca: definir un pla de recerca i executar-lo acord amb a les necessitats
R 3. Anàlisi sobre la recerca: sintetitzar tota la informació de la recerca originant la descoberta d’insights i
oportunitats, com també definint principis de disseny i indicadors d’UX
R 4. Ideació: exploració, síntesi i definició d’idees
R 5. Prototipatge: creació de prototips de diferent tipologia i nivell de detall
R 6. Validació: testeig amb usuaris i altres mètodes de validació amb la conseqüent extracció de conclusions
R 7. Lliurament, llançament i escolta: crear les especificacions i sistema de disseny per al correcte
desenvolupament del servei, supervisar el desenvolupament, així com establir i analitzar indicadors d’UX
R 8. Gestió i facilitació de tallers de co-creació amb usuaris

2.2

Normativa aplicable

L’adjudicatari es compromet a que les tasques i els serveis associats a l’execució del present
contracte complirà la següent normativa i requisits en relació a:
• La legislació vigent en general i, en particular, quan es tractin dades de caràcter personal, el
Reglament UE 2106/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals.
• Les normes ISO/UEC/UNE 17799 de millors pràctiques de seguretat de la informació i UNE71502 de
gestió de la seguretat de la informació, adaptades a l’estructura administrativa, personal i entorn
tecnològic del client i aplicades de forma proporcional als riscos reals.
• Les mesures de seguretat exigides tant per la normativa de protecció de dades, com pel RD 3/2010
pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
• La Directiva (UE) 2016/2102, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016, sobre
l’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic,
transposada a l’ordenament jurídic al Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.
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3

MILLORES ALS REQUISITS

A part de les prestacions recollides en aquest document es valoraran totes aquelles prestacions superiors o
complementaries a les exigides que les empreses licitadores proporcionin en les seves ofertes i que es
considerin de valor afegit per a facilitar la gestió del servei.
Els àmbits d’aquestes millores addicionals estan concretats en el Plec de clàusules administratives
particulars, apartat de Criteris de Valoració (H2), secció “Subjectes a judici valor”.

4

CONDICIONS D’EXECUCIÓ: SERVEIS INCLOSOS

4.1

Obligacions bàsiques

L’adjudicatari haurà de complir les següents obligacions bàsiques:
•

L’adjudicatari haurà de realitzar reunions periòdiques amb el Consorci AOC per tal d’exposar el
compliment del servei on-site i tractar els possibles problemes o millores del servei.

•

Presentació d’informes mensuals de presentació del servei d’acord amb els indicadors que el Consorci
AOC consideri apropiats.

•

L’adjudicatari ha de disposar d’accés a Internet de banda ample.

•

S’entregarà els fitxers originals de totes les feines al Consorci AOC qui en tindrà els drets de propietat.

4.2

Acords de nivell del servei

S’haurà de complir els requisits de l’acord de nivell de servei de l’AOC definit a les condicions generals de
servei del Consorci AOC.
L’acord de nivell de servei es regularà d’acord als següents criteris.

4.2.1 Definicions de les tipologies d’incidències
Nivell

Descripció

Bloquejant

Una incidència es catalogarà amb criticitat bloquejant si impedeix la utilització
total del servei a tots els usuaris d’aquest.

Alta

Una incidència es catalogarà amb criticitat alta si impedeix la utilització d’una
part concreta del servei, a tots o alguns usuaris, i l’afectació pel negoci és
elevada.
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Mitja

Baixa

Una incidència es catalogarà amb criticitat mitja si impedeix la utilització d’una
funcionalitat concreta d’algun dels serveis a tots o alguns usuaris externs a la
plataforma 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 a cap dels usuaris.

4.2.2 Temps de resposta i de resolució
El temps de resposta i de resolució s’estableix segons el tipus d’incidència:
•

Temps de resposta.
Es defineix com a temps de resposta el temps que transcorre des de que la incidència es
comunicada, i l’usuari rep el tiquet de la seva incidència. El temps de resposta es compta sobre
l’horari de suport de recepció d’incidències.

•

Temps de resolució.
Es defineix el temps de resolució d’una incidència com el nombre d’hores que transcorren des de
que l’usuari rep el tiquet de la incidència fins el moment en que la incidència està solucionada. En el
càlcul del temps de resolució d’una incidència no es té en compte els possibles increments de temps
provocats per la intervenció inevitable de tercers en el procés de resolució (per exemple, suport
d’Oracle, intervenció d’altres organismes, etc...).

•

Horari garantit segons les Condicions Generals de Servei de l’AOC
Període de temps en que es disposa de suport tècnic especialitzat en la resolució d’incidències
tècniques dels serveis del Consorci AOC.
o

Tot l’any: de dilluns a divendres 8h a 15h

o

Excepcions: dies festius de l’Estat i de Catalunya.

El temps màxim permès per la resposta i resolució d’una incidència dependrà del nivell de criticitat de la
incidència. En la següent taula es mostren els temps màxims permesos per la resolució d’una incidència en
funció del nivell de criticitat:
Criticitat
Incidència
0 Bloquejant
1 Alta
2 Mitja
3 Baixa

Temps de
resposta
(hores)
0,5
1
1
1

Temps de resolució
(hores)

Horari

2
16
40
64

horari garantit
horari garantit
horari garantit
horari garantit
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% de resolució
dins del temps
compromès
95 %
95 %
95 %
95 %

Pel càlcul del temps de resolució d’una incidència s’exclouran els possibles increments de temps provocats
per la intervenció inevitable en el procés de resolució per part de tercers.
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MODEL DE RELACIÓ

5.1

Model de relació

Com a mínim, però, caldrà que s’estableixi els següents nivells d’interlocució:
• Reunions de seguiment amb les següents característiques:
o

Interlocutors: les persones assignades pel licitador per dur a terme el servei. Per part del
Consorci AOC serà el cap de projecte/servei o algun dels tècnics assignats al projecte.

o

Objectiu: seguiment del compliment de les tasques i l’ANS

o

Almenys 1 vegada a la setmana

o

Lliurables:
§

Informe de consum d’hores desglosat per tasques 1 cop al mes

• Reunions de briefing i esmenes
o

Interlocutors: les persones assignades pel licitador per dur a terme el servei. Per part del
Consorci AOC serà el cap de projecte/servei o algun dels tècnics assignats al projecte.

o

Objectiu: comunicar nous projectes o modificacions esmenes d’aquests darrers

o

Un màxim de 2 dies a la setmana, d’una durada màxima de 3 hores cadascuna.

• Contactes freqüents
o

Interlocutors: les persones assignades pel licitador per dur a terme el servei. Per part del
Consorci AOC serà el cap de projecte/servei o algun dels tècnics assignats al projecte.

o

Objectiu: briefings, esmenes, seguiment, entrega de feines o altres

o

Sempre que el Consorci AOC ho requereixi

o

Canal: qualsevol dels mecanismes de contacte de Microsoft Teams (xat, videotrucada...) o
nova plataforma o canal que decideixi el Consorci AOC

o

Lliurables: fitxers amb les feines

Aquests nivells dinterlocució es podran realitzar per videoconferència, per tant cal disposar de maquinari i
connexió adequats per obtenir una bona imatge i so en les videoconferències, i per tant una comunicació
fluida.
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5.2

Devolució del servei

L’adjudicatari haurà d’assumir sense cost per al Consorci AOC el pla de transició per fer-se càrrec del servei.
Al final del servei l’adjudicatari haurà de planificar i executar el pla de devolució del servei en cas de canvi de
proveïdor. El cost del pla de devolució del servei està inclòs en el pressupost del contracte.
L’adjudicatari haurà de fer una eliminació segura de tota la informació del servei una vegada aquest hagi
sigut transferit.

5.3

Gestió del servei amb JIRA i Teams

La gestió de les incidències i propostes de millora es realitzarà mitjançant l’eina JIRA del Consoci AOC.

5.4

Lliurables i criteris de selecció

Els lliurables i els criteris de selecció estan definit en el quadre de característiques de la present licitació.

Barcelona, a 26 de juliol de 2021

Jordi Parodi
Subdirecció d’Estratègia i Innovació del Consorci AOC
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