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1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és la prestació del servei de manteniment, monitorització i
gestió de la xarxa municipal, del sistema de telefonia IP i dels elements de seguretat
corporatius tant software com hardware, i tant perimetrals com de punt final
(EndPoint). A aquest conjunt d’elements, en endavant, els podrem anomenar «xarxa»
de l'ajuntament de Gavà. A l’Ajuntament de Gavà, el podrem anomenar, en endavant,
Ajuntament. També és objecte d’aquest contracte un canvi tecnològic en dues
interconnexions de xarxa entre edificis i dependències municipals, actualment
connectades amb tecnologies WiMAX.2. Descripció del servei
L’Ajuntament disposa actualment d’una xarxa corporativa de dades pròpia, suportada
sobre tecnologia Ethernet FO, WiMAX i WiFi, segons el cas, que interconnecta 32
edificis corporatius, els quals engloben 545 usuaris de dades aproximadament, més 11
ubicacions remotes més connectades a la via pública per diversos serveis de càmeres
de vigilància o serveis WiFi, principalment. A banda, existeixen 3 edificis més
gestionats, els quals es troben fora d'aquesta xarxa local. D’aquest 3 edificis, 2 es
connecten a la xarxa corporativa mitjançant una VPN establerta de punt-a-punt,
utilitzant una electrònica i una FTTH dedicades a cadascun d’aquests 2 edificis; i un
tercer edifici que té un simple accés a Internet amb una FTTH independent i quem per
tant, no interactua directament amb la xarxa corporativa.
En quant a equipament, es disposa d’equips principalment del fabricant CISCO en els
diferents centres. En alguns centres, aquests equips s’utilitzen tant per a la
interconnexió amb la xarxa backbone com per a proporcionar accés LAN als usuaris.
En els dos edificis que no LAN que interconnecten mitjançant VPN contra la LAN
corporativa, també s'utilitza un equip CISCO dedicat per a tal interconnexió VPN.
També disposa d'equipament específic, en aquest cas del fabricant Palo Alto, per a la
implementació de les polítiques de seguretat perimetral de la xarxa corporativa, sobre
la que recauen les comunicacions dels serveis, servidors i treballadors municipals, les
dues connexions VPN dels dos edificis remots esmentats, serveis VPN per a
proveïdors i treballadors corporatius, així com de diversos serveis destinats a
ciutadans com són les aules de formació gestionades en diversos equipaments
municipals, o el servei d'accés a Internet WiFi per a usuaris i convidats de les
instal·lacions municipals, entre d'altres serveis.
En quant a la seguretat del punt final, l’Ajuntament actualment utilitza un sistema
d’antivirus tradicional, basat en el producte Kaspersky versió 11.0.0, tant en les
estacions de treball físiques, com en els escriptoris virtuals VDI, com en els servidors
virtuals corporatius que s’executen sobre tecnologia VMware, com en alguns servidors
físics que encara resten operatius. Tot aquest sistema d’antivirus tradicional es
gestiona actualment des d’un únic servidor virtual. És objecte d’aquest contracte
migrar aquesta solució de seguretat basada en un sistema d’antivirus tradicional a un
mecanisme de Seguretat de l’EndPoint que compleixi amb els requeriments que es
detallen en l’apartat específic per a aquest component, per tal de tenir un nivell de
seguretat en el punt final capaç de protegir-los d’amenaces modernes que es
fonamenten en la utilització de diverses tècniques sofisticades d'atac que, quan es
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conjuguen, aconsegueixen molta més efectivitat que els mecanismes d'atac més
tradicional. Ja ha succeït a la nostra pròpia xarxa, en dues ocasions, l’afectació
d’equips protegits amb l’antivirus tradicional Kaspersky, les quals van provocar
l’encriptació del contingut de diverses carpetes compartides d’arxius departamentals.
Dels dos events d’infecció de codis tipus WannaCry succeïts, el segon no va tenir
efectes més greus per la intervenció automàtica del nivell de seguretat petrimetral,
implementada pels dos tallafocs PaloAlto, ja que aquests van impedir extreure les
claus d’encriptació cap als servidors dels atacants a xarxa pública. És per aquest tipus
de situacions que l’Ajuntament vol que tots dos nivells de seguretat – perimetral i de
punt final - siguin implementats i gestionats per un únic proveïdor de serveis de forma
centralitzada, motiu d’aquesta licitació, ja que no va ser operatiu en cap de les dues
infeccions greus el fet de tenir la seguretat perimetral i la seguretat del punt final
recaient en proveïdors diferents, que sempre poden eludir responsabilitat de reacció
un en l’altre. A més, el nivell de seguretat perimetral està estretament lligat a la gestió
de la xarxa i del seu equipament. Per tant, l’objectiu és centralitzar tota aquesta gestió.
L’Ajuntament suporta, sobre la seva xarxa corporativa de dades, les comunicacions de
veu IP entre els centres integrats en el sistema de veu Cisco, el tràfic corporatiu
d’accés a Internet i comunicacions corporatives, i el tràfic dels serveis destinats als
ciutadans esmentats anteriorment.
Els serveis que es demanen per a la gestió, monitorització, manteniment i evolucions
tecnològiques d'aquesta xarxa de telecomunicacions de l'Ajuntament i dels seus
elements de seguretat corporatius són els següents:
 Monitorització de tots els elements que conformen la xarxa municipal i que es
descriuen i especifiquen al document «Annex I. Inventari de programaris i
equips de seguretat i de comunicacions, condicions de manteniment, gestió i
SLA.ods» del present plec de clàusules tècniques. Complementàriament,
també s’aporta un altre annex al present plec de clàusules tècniques,
anomenat «Annex II. Gràfic d'enllaços Ajuntament de Gavà.pdf», que descriu la
tipologia física de la xarxa local i dels edificis que incorpora.
 Manteniment d'aquells elements que conformen la xarxa municipal i els
elements de seguretat corporatius, que s'especifiquen, descriuen i
s'identifiquen al mateix Annex I
 Administració i gestió remota de la xarxa municipal i dels serveis següents:
◦ electrònica de xarxa
◦ xarxa WiMax
◦ xarxa Wifi actual
◦ gestor d'ampla de banda
◦ seguretat perimetral: firewalls, filtratge perimetral de navegació i d’altres
mecanismes de protecció perimetral que s’implementen en l’equipament
dedicat, i serveis VPN per a treballadors i/o proveïdors
◦ seguretat del punt final o EndPoint.
▪ Inclourà el serveis d’evolució del nivell de seguretat del punt final
EndPoint, tant per a llocs de treball d’usuaris finals, ja siguin físics o
virtuals, com per servidors corporatius, igualment físics o virtuals.
◦ xarxes privades virtuals a la WAN municipal
◦ comunicacions unificades / Telefonia IP
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 Servei específic 24x7 per les serveis centrals de la policia municipal, en
matèria de telefonia i accés a la troncal de comunicacions i a Internet.
 Serveis d’auditories i tests de seguretat, i mesures correctives.
◦ Efectuar les auditories i tests de seguretat (tots els obligatoris, i aquells que
el licitador hagi ofert com a millores especificades i descrits més endavant).
◦ Efectuar les accions correctives sobre els elements de xarxa i de seguretat
gestionats sempre i quan, òbviament, aquestes solucions puguin ser
implementades amb els hardware i software de xarxa i seguretat contractat
i gestionat pel licitador, amb l’objectiu de resoldre els problemes de
seguretat diagnosticats en aquestes proves.
 Documentació i inventariat dels elements de la xarxa i seguretat corporatius.
Informes d'activitat.
 Consultoria, assessorament i seguiment del servei.
 Canvi tecnològic de les interconnexions actuals entre els edificis Pavelló Jacme
March i Piscina Diagonal, i entre els edificis Casal d’Entitats Sant Jordi a la
Rambla Vayreda i l’edifici Formo, interconnexions actualment basades en
tecnologia WIMAX.
Servei de monitorizació
Gestió automatitzada d'indicadors de funcionament i rendiment dels equips i
components de programari que formen la xarxa de l’Ajuntament (relacionats a l’Annex
I, i per als quals s'especifiqui individualment en aquest annex si es requereix o no
aquest servei de monitorització), per detectar el més aviat possible les anomalies en el
funcionament del programari i equips que conformen la xarxa, detectar desviacions
dels estàndard de rendiment acordats amb l’Ajuntament, i generar les alertes
corresponents per a l’adjudicatari i per a l’Ajuntament via e-mail, a fi de restablir el
servei en el temps acordat a l’Annex I per al servei de Manteniment dels equips.
El software de monitorització de rendiment de xarxes hauria de tenir, com a mínim, les
característiques següents:
 Monitorització de disponibilitat i temps de funcionament.
 Monitorització de tràfic i utilització.
 Monitorització de l'estat general de cada element.
 Mapes de xarxa.
 Monitorització de temps de propagació en ambdós sentits en xarxes d’Àrea
amplia.
 Generació d'alertes automàtiques definides segons paràmetres de llindars i
enviament automàtic de les mateixes mitjançant correu electrònic.
 Es valorarà la possibilitat de monitoritzar i definir alertes automàtiques sobre
altres elements no objectes d'aquest contracte com, per exemple, per als
consums de CPU, memòria i espai de disc, o per a la disponibilitat de serveis
publicats, per a servidors corporatius, de Microsoft Windows o amb sistemes
Linux, ja siguin físics o virtuals, de propòsits diferents als propis dels
components de xarxa i seguretat objectes d'aquesta contractació.
Tota la informació sobre disponibilitat dels enllaços i equips de la xarxa ha de ser
mostrada en forma de mapa amb la topologia real de la xarxa, amb descobriment
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automàtic de dispositiu, sent fàcilment interpretable l'estat dels dispositius pel personal
de l'Ajuntament, que rebran la formació adient, per interpretar aquests mapes d'estat
de la xarxa. Aquests mapes haurien de ser consultables des de la xarxa municipal o
des de fora amb les garanties de seguretat adequades pels tècnics designats per
l'Ajuntament. S'ha de posar a disposició dels tècnics municipals una eina web amb
informació online sobre l'estat dels equips, servidors i serveis monitoritzats.
Haurà de mostrar, de manera gràfica, la topologia de la xarxa; i amb codi de colors el
seu estat de disponibilitat, enllaços i equips.
El sistema recollirà també un històric d'aquests indicadors.
La plataforma de monitorització hauria de estar preparada per fer també monitorització
de rendiment de servidors, físics o virtuals.
En quant a la monitorització dels components que implementin la seguretat del punt
final, ha d’haver-hi també alguna eina de monitorització del seu funcionament. Per la
naturalesa d’aquest component i els requeriments que s'especificaran més endavant,
s’admetrà una eina de monitorització independent i específica de la resta d’elements
de la xarxa.
L'Ajuntament no farà cap inversió addicional en la plataforma de monitorització.
Qualsevol element hardware, software o línia de comunicació necessària, serà
subministrada per l'adjudicatari i l'Ajuntament abonarà només les quantitats
corresponents dins la quota anual pactada en concepte d'utilització de la plataforma.
La posada en marxa del servei inclourà la parametrització de l'equipament i de les
plataformes de gestió instal·lades a les dependències del client: presentació de
dispositius, configuració vistes de negoci, configuració d'indicadors, configuració
d'alertes i configuració de logs.

Servei de manteniment
Un dels objectius d’aquest contracte es garantir la màxima disponibilitat i eficàcia dels
equipaments d’electrònica de xarxa de l’Ajuntament i dels components de programari
associats a aquests sistemes de xarxa i als mecanismes de seguretat perimetral i de
punt final (Annex I).
Per això l’adjudicatari posarà tots els recursos materials i/o gestions necessàries per
solucionar les possibles avaries o caigudes de rendiment dels elements identificats
(relacionats a l’Annex I esmentat, i per als quals s'especifiqui individualment que es
requereix aquest manteniment), ja siguin detectades per l’Ajuntament, o pel sistema de
monitorització, en els temps especificats per a cada equip al mateix Annex I, a la seva
columna SLA.
Les solucions podran consistir en la reparació o substitució per equips de prestacions
equivalents o superiors a l'equip avariat, i la seva posterior instal·lació i posada en
marxa de l'equip amb les configuracions anteriors de les que l’adjudicatari haurà de
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tenir còpia dins del servei de Inventariat de la Xarxa. Aquestes solucions
s’implementaran mitjançant actuacions remotes o presencials de tasques de
manteniment i/o de reparació, gestió de tasques de manteniment i/o reparacions amb
els fabricants, enviament i recepció de material implicat, aportació de material de stock
propi quan no sigui possible el contracte amb el fabricant per obsolescència, tasques
d’instal·lació física si es requereix en l’acció de manteniment i/o reparació i, en general,
tots els recursos materials i/o gestions necessàries per a tal solució.
Per tant, és requeriment que adjudicatari activi contracte de manteniment amb els
respectius fabricants per a la durada del contracte i per a tots els components per als
que «es requereix manteniment» en l’Annex I, excepte per a aquells components per
als no sigui possible el contracte amb el fabricant per obsolescència, cas en que el les
tasques de manteniment s'efectuaran amb recursos propis de l'adjudicatari, com ja
s’ha esmentat.
En el cas que sigui necessària una substitució d'equip o de component de programari
per a la resolució de la incidència o avaria, tot els nous equips o components de
programari instal·lats en aquesta resolució entraran a formar part del parc
d'equipament de xarxa corporatiu i, per tant, entraran automàticament a formar part
dels equips i components objecte dels serveis de monitorització, manteniment, gestió i
administració, documentació i inventariat, consultoria, assessorament i seguiment de la
xarxa municipal, en detriment d'aquells substituïts que causin baixa en aquest
inventari, per als quals es deixarà de requerir aquests mateixos serveis associats.
Com a mínim, aquest serveis consistiran en el diagnòstic remot de incidències i, en
cas de averia, reposició de hardware amb la última configuració coneguda, i amb
assistència de tècnic presencial si l'Ajuntament ho considera necessari; o en el cas
l'avaria sigui sobre un component software i la seva resolució ho requereixi,
reinstal·lació amb la darrera configuració coneguda, amb assistència de tècnic
presencial si l'Ajuntament ho considera necessari.
Si un nou equip de substitució va associat a un programari i/o llicenciament del mateix,
s'entén que aquest haurà d'estar també proveït i mantingut en configuració i
llicenciament necessaris.
En quant al cas específic de l’electrònica de xarxa, molts dels equips relacionats en
l’Annex I tenen en explotació alguns ports amb components inseribles tipus SFP /
GBIC. Les avaries d’aquests components addicionals en explotació en aquesta
electrònica també són objecte de manteniment en aquest contracte, tot i que no es
detallen en l’esmentat Annex I. S’admetrà manteniment d’aquests components
addicionals amb stock propi del licitador.
L’Ajuntament tindrà un accés via Internet a la gestió de les seves incidències, així com
als identificadors/números de contracte de l'adjudicatari amb els fabricants. Això és
necessari per que l'Ajuntament pugui validar que l'adjudicatari ha realitzat la
contractació de cada manteniment amb el corresponent fabricant.
En el cas de que no sigui possible disposar o renovar algun manteniment amb el
fabricant únicament per causa d’obsolescència de l'element, l'adjudicatari ho haurà
-7-

d'indicar i haurà de respondre amb stock propi del mateix element o de prestacions
superiors. És per això que es requereix, amb la memòria tècnica de l’oferta, que
s’adjunti prova gràfica de l’stock propi (fotografies de l’stock propi) i documental
(document EXCEL o PDF amb el llistat de l’stock propi) del que es disposi, en
coherència amb la tipologia de marques i models del inventari indicat en l’Annex I
(CISCO, PaloAlto, Proxim...).
Els components de programari mantinguts hauran d'estar correctament llicenciats, amb
contracte de manteniment i suport actiu amb el fabricant durant tot el període de
validesa del contracte, amb les mateixes modalitats de llicenciament de las que es
disposa a l'inici d'aquest contracte, o bé amb les modalitats actualitzades de
llicenciament, si és que el fabricant així ho requereix.
Es farà una revisió preventiva anual, incloent: revisió d’equips, inventariat i backup de
configuracions, actualitzacions de firmware bàsiques per recomanació del fabricant.
L'incompliment en els temps de reposició dels equips estipulats a l’Annex I,
comportarà les penalitzacions econòmiques que es determinaran en l’apartat
corresponent del plec administratiu d'aquesta licitació.
Pel que fa als terminals telefònics ToIP de la marca CISCO, també en l’Annex I
s’especifiquen quins models i quantitats dels telèfons en explotació sí que es requerirà
que estiguin en manteniment, i quin seran el seu SLA associat, com la resta d’items de
l’annex I. Però en concret, per al model CISCO 7911, aquest annex indica que no cal
que estiguin en manteniment actiu. Ara bé, és objecte d’aquest contracte també
disposar d’un stock de 30 unitats de terminals ToIP CISCO 7911, per habilitar la
substitució o creixement ràpida del nombrós parc d’extensions basades en aquest
model senzill de terminal ToIP (aquest concepte s’indica a l’Annex I a la columna
Notes de la fila corresponent al model indicat).
Servei d'administració i gestió remota de la xarxa i dels serveis associats
Consistirà a la realització de canvis i suport a la explotació de la infraestructura
relacionada a l'Annex I, en resposta a una sol·licitud de l'Ajuntament, o a la desviació
en el comportament normal dels elements monitoritzats, detectada pel servei de
monitorització, i referent a tots els serveis esmentats anteriorment en la introducció:
◦ electrònica de xarxa
◦ xarxa WiMax
◦ xarxa Wifi actual
◦ gestor d'ampla de banda
◦ seguretat perimetral: firewalls
◦ seguretat del punt final o EndPoint
◦ xarxes privades vituals a la WAN municipal
◦ comunicacions unificades / Telefonia IP
El temps de resolució per peticions d'administració i gestió remota dels equips
components de programari objecte del contracte serà com a mínim de NBD (següent
dia laborable). Es valorarà la millora d'aquest temps de resolució.
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Si el grau de criticitat de una canvi programat ho requereix, l’adjudicatari desplaçarà un
tècnic a l’Ajuntament.
Els serveis d'administració constaran, com a mínim, dels següents treballs:
 Gestió de peticions de canvis de configuració en la infraestructura IT de
l'Ajuntament detallada a l'annex I.
 Gestió de mesures correctives davant una desviació en el comportament
normal (canvis de configuració, canvis de firmware, etc.)
 Gestió anticipada proactiva, prèvia a una desviació en el comportament normal
recomanades pel fabricant (actualització de firmware, pedaços de seguretat,
actualització de versions, etc.)
 Realització d'activitats periòdiques programades proactives, com la
comprovació periòdica de l'alta disponibilitat de dispositius crítics, canvi anual
de passwords en dispositius, entre d'altres que l'adjudicatari cregui
convenients.
 Còpies de seguretat i emmagatzematge remot de totes les configuracions dels
equips i programaris gestionats o mantinguts.
 Resolució de consultes tècniques en l'entorn administrat.
Qualsevol nova funcionalitat introduïda a qualsevol dels equips i programaris
relacionats (ja siguin existents o de nova incorporació) ha d'estar contemplada en
aquest servei d'administració i gestió remota.
S'haurà de quantificar el servei ofert en base a una borsa d'hores anual, la qual serà
valorada segons els criteris de puntuació establerts en aquests plecs.

Servei 24x7 per als serveis centrals de la policia
Per la policia municipal es prestarà un servei específic 24x7 per atendre avaries de
telefonia i de l'accés dels usuaris i equips de a Policia Municipal a la troncal de
comunicacions i a Internet, on resideixen eines de gestió policial claus per al
funcionament d’aquest cos policial.
Les alarmes generades pel servei de monitorització que corresponguin als elements
inclosos en aquest servei de la policia (diferenciats explícitament a l'annex I)
generaran una resposta automàtica per part de l'adjudicatari per tal d'atendre i
solucionar la incidència.
Un grup restringit de persones seran les autoritzades a comunicar-se amb el proveïdor
per notificar una avaria, si és que no s'ha detectat ja prèviament. Es determinarà el
protocol de comunicació d’incidències a seguir en aquestes comunicacions
conjuntament amb l’Adjudicatari (un correu electrònic específic, un número de telèfon
específic, o el que s’acordi conjuntament).
Aquest servei entraria en funcionament a partir de les 15 hores i fins les 8 hores del dia
següent laborable i els caps de setmana i festius les 24 hores.
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Les incidències produïdes per als components identificats en el servei 24x7 per a la
policia municipal han de tenir una resposta immediata, a banda de complir l'abast i
condicions de servei especificats a l'apartat «4 Nivell de servei, horaris i canals de
comunicació» conjuntament amb l'annex I.
Sistemes de seguretat perimetral i del punt final
Seguretat perimetral
Actualment, l'ajuntament disposa de dos equips marca PaloAlto Networks i model PA3020, indicats en l’Annex I, configurats en cluster per a assolir un nivell de tolerància a
fallides que permeti la aturada total d'un dels dos equips redundats (alta disponibilitat).
Entre les funcionalitats que ens ofereix, podem destacar-ne les següents:


























Modes d’operació dels ports tant en IPv4 com IPv6 i combinables: L2, L3,
Mirroring (sniffer), Virtual Wire.
Funcionalitats de VPN-SSL client i VPN IPSEC lan-to-lan
Suport a vlan tagging (802.1q) (fins a 4094 vlans) i link aggregation (802.3ad).
Suport als següents protocols de routing: estàtic, RIP, OSPF, BGP.
Possibilitat de fer varis virtual routers dintre de un mateix firewall o Virtual
System.
NAT (amb suport de NAT64).
Suport per configuracions en alta disponibilitat, que inclou models actiu-passiu i
actiu-actiu per tots els elements.
La gestió suporta els protocols port sèrie, ssh i https.
Reports i monitorització integrats dins del mateix dispositiu: reports per
aplicació, per usuari o grup d'usuaris del directori actiu de Microsoft, per
categoria web, per ample de banda consumit, per nombre de connexions
establertes, entre d'altres.
Reconeixement d’aplicacions en tots els ports.
Reconeixement d’usuaris.
Identificació del contingut.
Des-encriptació del tràfic SSL i SSH.
Antivirus.
Antimalware.
Antispyware.
IPS.
Traffic shaping.
Policy Based Routing – basat en aplicacions.
Configuració de regles de seguretat per usuaris/grups d’usuaris dels directoris
actius de Microsoft presents a la xarxa municipal i per direcció IP dins la
mateixa política.
Polítiques de seguretat basades en Zones.
Configuració de polítiques per a tràfic desconegut.
Actualització automàtica de les bases de firmes.
Control sobre la navegació web mitjançant llistes estàtiques i dinàmiques en
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funció de la categoria.
Actualització automàtica de les categories web.
Threat prevention
URL FIltering

També és objecte d’aquest contracte, i així es remarca en aquest apartat, la gestió
remota, monitorització i manteniment d’aquests equips de seguretat perimetral, però
també l’assessorament tècnic continuat, suport, propostes de millora i implantació de
les polítiques i mecanismes de seguretat que aquest equipament ens pugui dotar. Un
dels objectius primordials de l’adjudicatari serà la gestió dels mecanismes de seguretat
corporatius d’una forma proactiva i, per tant, se li exigirà que faci proposta continuada
de millora en l’aprofitament d’aquest equipament de seguretat perimetral i de tots els
mecanismes de seguretat que pot assolir, essent un tema destacat en les reunions de
seguiment mensual del servei.
Seguretat del punt final
L’Ajuntament actualment utilitza un sistema d’antivirus tradicional, basat en el producte
Kaspersky versió 11.0.0, tant en les estacions de treball físiques, com en els
escriptoris virtuals VDI, com en els servidors virtuals corporatius que s’executen sobre
tecnologia VMware, com en alguns servidors físics que encara resten operatius.
Aquest producte es basa en una base de dades creixent de signatures de codis
maliciosos coneguts.
És objecte d’aquest contracte l’evolució d’aquest nivell de seguretat del punt final cap a
solucions que protegeixin els nostres equips físics i virtuals dels nous mecanismes
d’amenaces i codis maliciosos, que actualment han estat capaços de trencar la
seguretat fins i tot d’aquests antivirus tradicionals, com ja ha succeït a la nostra pròpia
xarxa en dues ocasions, una en un equip virtual i una altre en un equip físic (protegits
amb l’antivirus tradicional Kaspersky), que van provocar l’encriptació del contingut de
diverses carpetes compartides d’arxius departamentals, i va provocar la necessitat
d’aturar aquest codis de forma manual, i després recuperar els continguts de les
carpetes afectades mitjançant les còpies de seguretat corporatives.
Aquestes amenaces modernes es fonamenten en la utilització de diverses tècniques
sofisticades d'atac que, quan es conjuguen, aconsegueixen molta més efectivitat que
els mecanismes d'atac més tradicionals, que habitualment estaven basats solament en
la distribució de malware. Les solucions de prevenció clàssiques, basades en
signatures contra el malware conegut, es mostren cada vegada més ineficaços en la
prevenció d'aquests atacs moderns, més complexos, que sovint són capaços d'evadir
aquests mecanismes antics.
Per garantir una política de Seguretat de l’EndPoint que sigui capaç d’aturar aquests
tipus d’atacs no coneguts, cal que el nivell de seguretat del punt final corporatiu
compleixi amb els següents requeriments objectius:



Prevenció de «exploits», tant coneguts com desconeguts (Zero-Day).
Prevenció de «malware», tant conegut com desconegut.
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Recull d'informació forense per a la seva anàlisi posterior.
Capacitats de Detecció i Resposta integrades en el mateix agent.
Reporting sobre les amenaces detectades.

A causa de les diferències fonamentals entre el «malware» i els «exploits», perquè una
estratègia de prevenció sigui efectiva és necessari adoptar un enfocament que
protegeixi de tots dos atacs. Cal combinar diversos mètodes de prevenció que actuen
durant les fases més importants de el cicle de vida d'un atac per interrompre l'execució
de programes maliciosos i aturar els intents d'explotació de vulnerabilitats d'aplicacions
legítimes, amb independència de el sistema operatiu, de l'estat de connexió de
l'endpoint i de si està connectat a una xarxa de l'organització o externa.
Requisits funcionals que ha de tenir la implementació d’aquest nivell de seguretat del
punt final per a assolir aquests objectius:
Prevenció de diversos mètodes contra el malware
Impedir l'execució d'arxius maliciosos aplicant un enfocament pensat per combatre tant
els atacs tradicionals com els moderns. Els administradors han de poder utilitzar el
escanejat diari per localitzar amenaces latents, complir amb els requisits normatius i
accelerar la resposta als incidents amb ajuda d'informació contextual dels endpoints.
Intel·ligència sobre amenaces
A més de fonts d'informació de tercers, s’ha d’utilitzar la intel·ligència obtinguda per les
desenes de milers de subscriptors del servei d'anàlisi d'amenaces basat en el núvol
del propi fabricant, per afegir fitxers d'amenaces i procurar immunitat col·lectiva a tots
els usuaris dels endpoints, xarxes i aplicacions en el núvol.
L'agent ha de poder enviar a aquest servei, el hash de qualsevol arxiu executable de
Windows, macOS o DLL, abans que s'executi perquè valori la seva situació en la
comunitat global d'amenaces.
El servei retorna un veredicte gairebé instantani sobre si l'arxiu és maliciós o benigne.
Si l'arxiu és desconegut, l'agent aplicarà tècniques de prevenció addicionals per
determinar si es tracta d'una amenaça que hagi de frustrar-se. Si l'arxiu es considera
maliciós, l'agent podrà interrompre el procés immediatament i posar-lo en quarantena
si l'usuari així ho decideix.
Anàlisi local mitjançant aprenentatge automàtic
Si, després de la recerca inicial de l'hash, un arxiu segueix sent desconegut i els
administradors no han pogut identificar-lo, l'agent haurà d'executar una anàlisi local al
endpoint amb ajuda de tecnologia de Machine Learning determinar si es pot executar
l'arxiu, fins i tot abans de rebre un veredicte de la inspecció mica més exhaustiva
realitzada pel servei d'intel·ligència, determinant la probabilitat que un arxiu sigui
maliciós o benigne.
Inspecció i anàlisi en Sandbox
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A més de l'anàlisi local, l'agent podria enviar els arxius desconeguts al servei d'anàlisi
dinàmic perquè dugui a terme una anàlisi més exhaustiu que permeti detectar
ràpidament malware potencial desconegut. Les tècniques utilitzades són les següents:




Anàlisi estàtic mitjançant aprenentatge automàtic: anàlisi, basat en el núvol,
que cerca amenaces conegudes en mostres d'arxius abans d'executar-los.
Anàlisi dinàmic: entorn virtual personalitzat resistent a les evasions, en el que
es detonen prèviament enviaments desconeguts per valorar quins serien els
seus efectes.
Anàlisi de hardware: entorn d'anàlisi basat en maquinari pensat per detectar
amenaces avançades que demostren una gran capacitat per a l'evasió i que
són capaços d'identificar les anàlisis virtuals.

Altres funcionalitats de prevenció:










Protecció exhaustiva de processos secundaris: per defecte, l'agent ha de poder
detectar i prevenir els atacs basats en scripts i sense arxius gràcies a uns
exhaustius controls preparats per utilitzar sobre l'obertura d'aplicacions
legítimes, com a motors de script i shells d'ordres.
Protecció davant el ransomware basada en el comportament.
Escaneig: els administradors han de poder escanejar els endpoints i les unitats
extraïbles connectades per buscar malware latent, i tenir l'opció de posar-lo en
quarantena de forma automàtica res més detectar-lo i de configurar un perfil de
seguretat per escanejar un o diversos endpoints de forma programada o
puntual.
Polítiques de cancel·lació de permisos d'administrador: l'agent permetrà a les
organitzacions definir polítiques basades en el hash d'un arxiu executable per
controlar el que està i no està permès executar en els seus entorns.
Quarantena per malware: l'agent podrà posar en quarantena immediatament
arxius maliciosos executables, DLL i d'Office per impedir la propagació i intents
d'execució d'arxius infectats.
Classificació de greyware: l'agent permetrà identificar programari que, com
l'adware, no és maliciós però sí indesitjable, per impedir que s'executi en els
seus entorns.
Restriccions de l'execució: l'agent permetrà definir fàcilment polítiques per a
restringir escenaris d'execució específics per tal de reduir la superfície d'atac
de qualsevol entorn. Per exemple, podrà evitar l'execució d'un tipus de fitxer
concret emmagatzemat en una unitat USB. L'agent haurà de disposar de
funcions de control de dispositiu, podent decidir quins dispositius USB es
connecten. S'hauran poder configurar diferents polítiques per administrar la
connectivitat USB en el seu punt final. Per exemple:
◦ Bloquejar tots els dispositius connectats mitjançant USB
◦ Bloquejar temporalment només alguns tipus de dispositius connectats per
USB.
◦ Bloquejar un tipus de dispositiu connectat per USB, però permeti una llista
blanca a un proveïdor o producte específic d'aquesta llista i permeti
permisos de lectura / escriptura en el punt final.
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Prevenció de «exploits » de diversos mètodes
En lloc de recórrer a les firmes o la detecció de comportaments que permetin
identificar atacs basats en «exploits», l'agent ha d'adoptar un enfocament únic que
consisteix a contenir el nombre limitat de tècniques -o, si ho prefereix, eines- que tot
atac basat en «exploits» ha d'utilitzar per manipular una vulnerabilitat de programari. Al
contrarestar les tècniques en lloc d'identificar cada atac en particular, podrà protegir
sistemes sense actualitzar, sistemes obsolets incompatibles, aplicacions de les que
l'equip de TI no té constància i «exploits» mai vistos (també anomenats «exploits de
dia zero»). Es busca que brindi prevenció de gestes mitjançant diversos mètodes:






Protecció prèvia enfront de «exploits»: prevenir les tècniques de generació de
perfils de vulnerabilitat que fan servir els kits de «exploits» abans que llancin
atacs. Amb aquests bloquejos, evitarà els atacs dirigits a endpoints i
aplicacions vulnerables, prevenint els atacs abans que es produeixin.
Prevenció de
«exploits» basada en tècniques: evitarà que apareguin
vulnerabilitats conegudes, de dia zero i sense actualitzar bloquejant les
tècniques d'explotació que utilitzen els atacants per manipular aplicacions.
Encara que hi ha milers de «exploits», solen basar-se en un reduït conjunt de
tècniques que amb prou feines canvien. Gràcies a el bloqueig d'aquestes
tècniques, es vol prevenir els intents de creació de «exploits» abans que
puguin posar en perill els endpoints.
Prevenció de «exploits» de nucli: previndrà els «exploits» que s'aprofiten de les
vulnerabilitats de el nucli dels sistemes operatius per a crear processos amb
privilegis escalats a nivell de sistema. També ha de poder protegir enfront de
noves tècniques dels «exploits» que serveixen per a executar càrregues
malicioses, com les emprades pels atacs WannaCry, NotPetya, Ryuk o
BitPaymer. Al bloquejar l'accés dels processos al codi maliciós des del mateix
nucli, podrem contraatacar en una fase primerenca del cicle de vida de l'atac
sense que els processos legítims es vegin afectats. Això permet bloquejar els
atacs avançats que es dirigeixen a el mateix sistema operatiu o procedeixen
d'ell.

Al bloquejar les tècniques comunes a tots els atacs basats en gestes, proporcionarà
als clients tres avantatges importants:




Protegir les aplicacions que no es poden actualitzar i que l'equip de TI no ha
autoritzat.
Eliminar la urgència d’actualitzar les aplicacions el més aviat possible.
Evitar que els «exploits de dia cero» aconsegueixin el seu objectiu

Prevenció més enllà dels entorns de Windows
Proteccions en Mac:


Emprarà diversos mètodes de prevenció contra el malware, com l'anàlisi local,
la inspecció i l'anàlisi del servei d'anàlisi dinàmic, identificació de
desenvolupadors de confiança i polítiques de cancel·lació de permisos
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d'administrador.
Altres mètodes de prevenció de gestes són la protecció dels privilegis d'accés
al nucli, la mitigació d'explotacions basades en tècniques (per compilació en
fase d'execució, o JIT, i per programació dirigida per retorn, o ROP), a més de
la protecció contra el segrest de biblioteques dinàmiques.
Proteccions en Linux:




L’agent de Linux protegirà els servidors Linux i operarà transparentment en
segon pla. Protegirà els processos de servidor que estiguin exposats.
Els mòduls de prevenció de «exploits» protegiran de les diferents tècniques
dels «exploits» de Linux, com ara la ROP, l'accés a privilegis locals d'alt nivell,
la força bruta, etcètera.

Consola de gestió al Cloud
Es requereix que la consola de gestió i administració d’aquesta capa de seguretat de
l’EndPoint estigui al Cloud, de forma que no depengui de l’execució de cap servidor
local dedicat, i poder així accedir al diagnòstic sense tenir que passar per recursos
locals que puguin estar en aturada tècnica o fallida per diversos motius de
manteniment o d’avaries.
Un cop finalitzada la valoració de totes les ofertes, l'Ajuntament podrà demanar al
licitador que obtingui la màxima puntuació, si així ho considera oportú, una
demostració per comprovar que es satisfan totes es funcionalitats descrites i
requerides anteriorment. Amb o sense demostració, i com és ordinari, el no
compliment d’aquests requeriments suposarà l’exclusió del licitador.
En quant al dimensionat dels punts finals que intervenen a la xarxa corporativa, i tal
com també ja s’indica al’Annex I, podem distingir-ne aquests:
 193 estacions de traball físiques. La majoria basades en SO Microsoft
Windows, tot i que hi han algunes unitats amb MacOS (menys de 10).
 350 escriptoris virtuals. Tots basats en SO Microsoft Windows Server 2016 o
2019, presentat en mode escriptori als usuaris. En cap cas, aquests equips
s’exploten com a servidors, sinó com a entorns d’usuari final.
 31 servidors basats en SO Microsoft Windows (30 virtuals i 1 físic).
 26 servidors basats en SO tipus Linux (majoritàriament CentOS).
En quant a terminis específics d’aquest apartat, el procés d’evolució de la seguretat del
punt final EndPoint, de la situació actual a una solució que compleixi els requeriments
especificats, ha d’estar completat abans de que finalitzi el mes de setembre de 2020,
ja que el dia 2 d’octubre finalitza el suport i actualitzacions dels sistemes antivirus
actuals.
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Serveis d’auditories i tests de seguretat, i mesures correctives
Tenint en compte que l’adjudicatari es farà càrrec del manteniment i gestió de tot el
que considerem xarxa (incloent electrònica, enllaços, equips d’accés a Internet, hw i
sw de seguretat perimetral i de punt final), es requerirà a l’adjudicatari l’execució d’un
mínim de tests i auditories de seguretat, i també s’especificaran, com a millores
puntuables, d’altres test de seguretat a executar.
Una vegada efectuades aquestes auditories i tests de seguretat, l’adjudicatari haurà
d’implementar les accions correctives sobre els elements de xarxa i de seguretat
gestionats per ell, sempre i quan aquestes actuacions puguin ser implementades amb
els hardware i software de xarxa i seguretat contractats i gestionats pel licitador, amb
l’objectiu de resoldre els problemes de seguretat diagnosticats en aquestes proves.
Si els resultats d’aquests test fessin palesa la necessitat de noves adquisicions de hw
o sw addicional, o de la contractació de nous serveis, no inclosos en aquesta licitació,
l’adjudicatari no tindrà l’obligació d’aportar aquestes solucions addicionals. S’haurà
d’incloure, en l'informe de resultats dels tests de seguretat, el diagnòstic detectat i una
relació de possibles solucions de mercat al problema detectat, a efectes de
consultoria.
Tots els processos d’aquests tests de seguretat es realitzaran amb la supervisió i
control del procés per part d'un Consultor especialista en Seguretat IT.
Auditories i tests de seguretat obligatòries


Anàlisis de vulnerabilitat extern. Un total de 4 anàlisis. Un anual durant la
durada del contracte, a partir de l’any 2021. El servei contempla els següents
components:
◦ Avaluació i revisió dels actius públics a analitzar.
◦ Execució de les proves de seguretat de l'anàlisi de vulnerabilitats, anàlisi i
classificació.
◦ Revisió de falsos positius.
◦ Generació d'informe tècnic incloent una visió general de l'estat de la
seguretat, una descripció de les vulnerabilitats detectada, recomanacions
de les solucions a implementar i una classificació de les vulnerabilitats
detectades.
◦ Presentació de resultats a l'equip tècnic i / o CISO a el front de la Seguretat
de la companyia.



Anàlisis de vulnerabilitat intern. Un total de 4 anàlisis. Un anual durant la
durada del contracte, a partir de l’any 2021. El servei contempla els següents
components:
◦ Avaluació i revisió dels actius interns a analitzar.
◦ Execució de les proves de seguretat de l'anàlisi de vulnerabilitats, anàlisi i
classificació.
◦ Revisió de falsos positius.
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◦

Generació d'informe tècnic incloent una visió general de l'estat de la
seguretat, una descripció de les vulnerabilitats detectada, recomanacions
de les solucions a implementar i una classificació de les vulnerabilitats
detectades.
◦ Presentació de resultats a l'equip tècnic i / o CISO a el front de la Seguretat
de la companyia.
Auditories i tests de seguretat addicionals i puntuables com a millora


Pentesting extern. El servei contemplaria els següents components per ser
puntuable com a millora:
◦ Avaluació i revisió dels actius a analitzar
◦ Execució Penetration Test d'acord amb la metodologia OSSTMM.
▪ Detecció de vulnerabilitats
▪ Explotació de vulnerabilitats. Les tècniquess de Hacking Ètic que
s’utilizaran en aquesta fase són les següents:
SQL Injection:
 Buffer Overflows:
 Execució de exploits:
 Fallides de configuració: Anàlisis dels sistemes d’autenticació,
configuracions por defecte, nivell d’accés d’usuaris remots i usuaris
que executen els serveis.
 Firewalking: Tècnica per obtenir informació sobre una remota
vermella protegida per un tallafocs.
 Exploits Zero Day.
▪ Post Explotació del sistema:
 Un cop obtingut l'accés es buscarà la manera de preservar l'accés a
el sistema compromès per no haver d'estar atacant constantment.
 Un cop obtingut l'accés, es tractarà d'aconseguir el màxim nivell de
privilegis, informació de la xarxa i accés al major nombre possible de
sistemes identificant que dades i/o serveis tenim al nostre abast,
mitjançant:
◦ Escalada de Privilegis.
◦ Pivoting.
◦ Man in the Middle.
◦ DNS Spoofing i DNS Poisoning.
◦ Atacs a protocols d’enrutamient.
▪ Recollir evidències i esborrat de rastre.
◦ Generació d'informe tècnic incloent una visió general de l'estat de la
seguretat, una descripció de les vulnerabilitats detectades, recomanacions
de les solucions a implementar i una classificació de les vulnerabilitats.
◦ Presentació de resultats a l'equip tècnic i/o CISO al capdavant de la
seguretat de la companyia.
◦ Validació de la correcció implementada. En un termini de tres mesos es
podrà realitzar una revisió de les correccions implementades.



Hacking de WiFi. El servei contemplaria els següents components per ser
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puntuable com a millora:
◦ Anàlisi de la cobertura des del punt de vista d'intrusió.
◦ Hacking de les diferents comptes (convidats, corporativa, recepció, etc ...).
◦ Informe executiu.
◦ Informe complet.
◦ Conclusions i millores.


Campanya de fishing. El servei contemplaria els següents components per ser
puntuable com a millora:
◦ Desenvolupament de la plataforma de fishing.
◦ Enviament de diverses campanyes.
◦ Informe executiu.
◦ Informe complet.
◦ Conclusions.



Hacking de PC local. El servei contemplaria els següents components per ser
puntuable com a millora:
◦ Pentest intern. El servei es realitzarà en les següents condicions:
▪ White Box: El client ha de facilitar l'accés a un PC Intern.
▪ Black Box: El client subministrarà un punt de xarxa on accedirem amb
un PC extern al client.
◦ Informe executiu.
◦ Informe complet.
◦ Conclusions i millores.

Canvi tecnològic de les interconnexions actuals entre els edificis Pavelló Jacme
March i Piscina Diagonal, i entre els edificis Casal d’Entitats Sant Jordi a la
Rambla Vayreda i l’edifici Formo.
La xarxa corporativa consta actualment de tecnologies heterogènies d'interconnexió
entre edificis i dependències municipals per conformar la LAN actual. Podem distingirne aquestes tecnologies: Interconnexions cablejades amb FC i interconnexions sense
fils basades en tecnologia WIMAX del fabricant Proxim.
Són una problemàtica recurrent l’estat de la instal·lació de l’antena WIMAX a l’edifici
municipal anomenat «FORMO» i amb adreça al carrer de Salvador Lluch 22, de Gavà:
té un difícil accés per a les seves reparacions, i el cablejat exposat a intempèrie que va
des de l’esmentada antena al rack de comunicacions està molt mamés per les
inclemències del temps, tot i ser una instal·lació preparada per a l’exterior. El
rendiment actual de la connexió és satisfactori però les avaries són recurrents, afectant
a les comunicacions amb el Casal d’Entitats Sant Jordi a la Rambla de Joaquim
Vayreda 31, de Gavà, i a tercers edificis que s’integren a la xarxa local mitjançant
d’altres connexions amb aquest casal.
També es pateix un baix rendiment de la connexió WIMAX entre l’antena subscriptora
al Pavelló Jacme March (al carrer de Sant Pere 116, de Gavà), i la seva antena base a
l’Ajuntament, situat a la plaça de Jaume Balmes s/n, de Gavà. Aquest base multipunt
necessita una orientació suficient per connectar subscriptores tant disperses com les
del Dipòsit de Vehicles (al carrer de Tarragona 17-13, de Gavà) o la plaça Joan Carles
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I. Aquest condicionant fa impossible reorientar l’esmentada base per donar millor
cobertura al Pavelló Jacme March, que queda al límit de l'angle de cobertura,
provocant un baix rendiment en aquest enllaç.
En ambdós casos, i gràcies a obra pública ja executada, es disposa ja de canalització
soterrada a la via pública per poder connectar amb FO pròpia les dues parelles
d’edificis. Les tirades de fibra òptica necessària tindran aquest dimensionat:




Connexió entre Edifici Formo i Casal d’Entitats Sant Jordi a la Rambla: 390
metres de tirada, tenint en compte ja el recorregut en canalització per via
pública, així com la tirada necessària dins dels propis edificis per arribar als
respectius racks de comunicacions.
Canalització entre Piscina Diagonal i Pavelló Jacme March: 130 metres de
tirada, tenint en compte ja el recorregut en canalització per via pública, així com
la tirada necessària dins dels propis edificis per arribar als respectius racks de
comunicacions.

Actualment, en aquests edificis, tenim la electrònica de xarxa esmenada en l’Annex I
per a cadascun dels edificis. El nivell d’ocupació de ports a 1 Gbps d’aquestes
electròniques actuals és aquesta:




Piscina Diagonal - Pavelló Jacme March:
◦ Piscina Diagonal: WS-C3560-48PS amb 2 ports ocupats per FO contra
altres 2 edificis i 2 lliures.
◦ Pavelló Jacme March: WS-C2960-8TC-S amb 1 port ocupat per l’actual
antena WIMAX.
Edifici Formo - Casal d’Entitats Sant Jordi:
◦ Edifici Formo: WS-C2960-48PST-L amb Gi0/1 i Gi0/2 ocupats amb FO
contra altres edificis i lliures els 2 ports a 1 Gbps ethernet Gi0/3 i Gi0/4.
◦ Casal d’Entitats Sant Jordi: WS-C2960-24PC-S amb els seus 2 ports a
Gbps lliures.

L'objectiu del canvi tecnològic que es requereix a l'adjudicatari és, aprofitant la
canalització ja existent entre aquests dos parells d’edificis, la implementació
d’aquestes dues interconnexions esmentades basant-se en enllaços físics per Fibra
Òptica a un mínim de velocitat d’interconnexió d’1 Gbps, incloent els components
d’electrònica de xarxa i tot el material necessari per implementar aquestes connexions,
aprofitant en la mesura del possible l’electrònica i material existent als edificis extrem, i
a disposició de l’adjudicatari.
En quant a terminis específics d’aquest apartat de «Canvi tecnològic de les
interconnexions actuals entre els edificis Pavelló Jacme March i Piscina Diagonal, i
entre els edificis Casal d’Entitats Sant Jordi a la Rambla Vayreda i l’edifici Formo»,
aquest procés de canvi tecnològic haurà d’efectuar-se durant el primer trimestre de
l’any 2021.
Servei de documentació i inventariat
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Generació i actualització de tota la documentació necessària per prestar el servei de
gestió de la xarxa. S’haurà d’habilitar un accés permanent a través de Internet a
tota la documentació actualitzada per l’Ajuntament:
 Generació i actualització de la documentació de la instal·lació física i inventariat
de la infraestructura del client:
o Identificació i etiquetat del hardware al lloc de la instal·lació.
o Documentació fotogràfica de la disposició de hardware als armaris de
comunicacions e identificació segons denominació en l’etiquetat.
o Identificació i registre del fabricant, model i números de sèrie dels
components hardware.
o Identificació i registre del fabricant i codis de llicenciament dels components
software.
o Versions de firmware/software/sistema dels dispositius.
o Dades d'accés i autenticació per la gestió de cada element de maquinari o
porgramari, direccionament de xarxa, nom lògic i qualsevol altre dada
requerida pels tècnics de l'Ajuntament.
o Inventariat de configuracions dels dispositius.
 Generació i actualització de la documentació operativa i d'explotació pel servei
de gestió remota:
◦ Esquemes topològics de connexionat físic de xarxa per cadascun dels
centres que la conformen i la relació entre ells.
◦ Detalls de les línies de comunicacions, incloent números administratius i
lloc d'instal·lació.
◦ Diagrames de connexionat lògic dels dispositius.
◦ Esquemes lògics dels diferents components de programari implicats en la
xarxa
 Anàlisi i informes: L’anàlisi de la informació i indicadors proporcionats per la
plataforma de monitorització i pel servei d’administració estableix una línia base
de funcionament normal. Les desviacions d’aquesta normalitat seran
analitzades i reportades periòdicament, i s'inclourà com a mínim:
◦

Informes mensuals:
Esquema topològic i inventari.
Diagrames i gràfiques dels indicadors monitoritzats.
Evolució de l’entorn gestionat.
Incidències i actuacions preventives y correctives
realitzades sobre la infraestructura IT.
▪ Conclusions i recomanacions.
▪
▪
▪
▪

destacables

◦

Checklist diari: En aquest informe es verifica diàriament de manera senzilla
i clara l’estat operacional de serveis crítics a la infraestructura IT, executant
els procediments acordats al observar-ne alguna desviació. S’enviarà cada
dia a les 8:00 hores als e-mails que determini l’Ajuntament.

◦

Reporting Online: L’Ajuntament podrà accedir de forma remota a les
següents informacions
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▪
▪
▪
▪

Consulta del estat actual i històric de incidències.
Consulta del nivell de servei (SLA) real.
Reporting específic de la plataforma de monitorització.
Consulta de Documentació i Inventariat.
Servei de consultoria, assessorament i seguiment del servei
Es farà un seguiment mensual del servei amb un gestor amb coneixements detallats
del nostre entorn assignat per l'adjudicatari amb el responsable del sistemes i
comunicacions de l'Ajuntament on s'avaluaran els aspectes següents:
 El funcionament del servei i el compliment dels nivells de servei establerts a
l'annex I, determinant-se les penalitzacions econòmiques que corresponguin
per incompliment d’aquest, que seran aplicades a la següent factura.
 Estat de les incidències i sol·licituds en curs.
 Explicació dels informes periòdics.
 Propostes de millora.
 Establiment de tasques planificades de manteniment o millora.
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3. Coordinació del servei
L'adjudicatari nomenarà una persona de contacte que serà el coordinador de tots els
assumptes relacionats amb la gestió i manteniment de la xarxa de l’Ajuntament i tots
els serveis associats.
Aquesta persona haurà de tenir una visió global i integradora de la nostra xarxa i de
les seves incidències. És amb aquesta persona amb la que es faran les reunions
quadrimestrals de seguiment dels serveis, per proposar millores i resoldre els
possibles conflictes.
Haurà d’estar sempre localitzable telefònicament (o comunicar expressament en cas
de indisponibilitat, la persona que el substituirà), no per resoldre incidències que es
farà a través de les vies de contacte normal, sinó per resoldre casos excepcionals
d’atenció no satisfactòria.
Aquesta persona coordinadora del servei haurà de tenir la solvència tècnica requerida
en els plecs administratius.
Dins la coordinació del servei està implícita la coordinació amb els fabricants als que
l'adjudicatari contracti els manteniments i llicenciaments dels diferents elements
administrats i gestionats, per tal de notificar avaries i, així, es procedeixi a la seva
reparació o canvi en la major brevetat.
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4. Nivell de servei, horaris i canals de comunicació
L'Ajuntament necessita que la xarxa municipal funcioni contínuament les 24 hores al
dia els 365 dies de l'any. A efectes d'aquest servei es considera horari laboral normal
el que va de dilluns a dijous de 8:00 a 18:00 hores i divendres de 8:00 a 15:00 hores.
Tanmateix, la resta d'horari i dies també hi ha serveis funcionant, com per exemple els
serveis policials.


Quan a l'Annex I es parli de nivell de servei NBD (next business day), es
referirà a que el serveis suportats per l'ítem hauran de restablir-se com a
màxim al següent dia laboral. Tanmateix, el temps de resposta per a un SLA
NBD davant de l'apertura de la incidència s'haurà d'efectuar en els 30 següent
minuts de la mateixa.



Quan en el mateix annex I es parli de 24x7, volem dir que el servei s’atendrà 24
hores al dia, 7 dies a la setmana. I afegirem a continuació el nombre de hores
en que ha de estar resolta la incidència. Per exemple, en el cas dels equips
crítics serà 24x7x4h, es a dir, es referirà a que els serveis suportats per l'ítem
hauran de restablir-se com a màxim en 4 hores per a tots els dies. Tanmateix,
el temps de resposta a un SLA 24x7 davant de l'apertura de la incidència
s'haurà d'efectuar en els 30 següent minuts de la mateixa.

Per cada component de la xarxa, s’estableix el seu nivell de servei a l’Annex I.
El servei de manteniment amb reparació o substitució de components avariats s'ha
definit en aquest annex depenent de la criticitat de l’equip o component, i basant-nos
també en la redundància disponible per mantenir el servei.
El servei automàtic de monitorització i alertes funcionarà en horari 24x7.
El servei de gestió atendrà peticions dels tècnics de l’Ajuntament en horari laboral
normal.
En el mateix annex I esmentat, s'identificaran els equips que donen servei a la
telefonia, a l'accés a la troncal de comunicacions i a l'accés a Internet per als serveis
centrals de la policia municipal, subjectes al tractament específic en els mecanismes
de comunicació automàtica i/o humana de les avaries o incidències de funcionament
que afectin a aquests serveis, i als mecanismes de resposta immediata establerts en
l'apartat 2.4 Servei 24x7 per als serveis centrals de la policia. Els SLA associats als
equips dins aquesta consideració es defineixen amb la mateixa nomenclatura
establerta anteriorment, i dins el mateix l'Annex I.
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5. Posta en marxa del servei
La durada de la posta en marxa de la plataforma de monitorització no podrà ser
superior a 1 mes després de la signatura del contracte.
A partir d'aquest moment es rebran els informes i es tindrà accés a la plataforma de
tickets per fer sol·licituds o incidències.
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6. Memòria tècnica a presentar en el sobre 2.
La memòria tècnica a incloure en l’Arxiu Nº 2 de presentació d’ofertes, ha de contenir,
com a mínim, els següents punts:
1. Explicació del funcionament i gestió dels serveis. Haurà d’incloure com
a mínim l’explicació dels següents conceptes:
◦ Servei de manteniment: Com es durà a terme aquest servei, tipologia
de contractes amb els fabricants, sistemes d'atenció, comunicació i
seguiment de les incidències de manteniment...etc.
◦ Nota: Es podrà fer referència per a aquesta explicació al contingut
dels annexos que caldrà incloure amb la memòria (veure apartat
«7. Annexes» d’aquest índex mínim per a la memòria tècnica), els
quals documentaran gràficament (mitjançant fotografies) i
documentalment (mitjançant un llistat en format PDF o EXCEL)
l’inventari de maquinari en stock propi que podria utilitzar-se per
resoldre avaries de maquinari en el cas especificat en el que el
maquinari avariat ja no pugui estar en contracte de manteniment
amb el fabricant per obsolescència.
◦ serveis de suport, serveis i sistemes de monitorització, servei de gestió
remota.
◦ serveis i mecanismes de documentació i inventariat.
◦ serveis d’anàlisi de seguretat i execució de tests de seguretat (mai
detallar aquí el número de test de seguretat addicionals oferts, que són
objecte de puntuació per criteris automàtics i, per tant, no poden
quantificar-se en aquesta memòria).
◦ servei de consultoria, assessorament i seguiment dels serveis,
coordinació i interrelació entre tots els serveis.
2. Explicació del funcionament específic del servei de suport 24x7 per la
policia municipal d'acord amb el que es demana als plecs tècnics.
3. Explicació del funcionament del servei i plataforma de seguretat del
Punt Final.
◦ IMPORTANT: No s’ha d’esmentar aquí cap detall ni informació
respecte
al concepte «possibilitat d’integració de la solució de seguretat del
punt final EndPoint aportada amb la solució de seguretat perimetral
corporativa ja existent», ja que aquest aspecte concret es valorarà
de forma automàtica i, per tant, aquesta informació haurà de donarse en el sobre número 3, i no en aquesta memòria tècnica.
4. Solució proposada per al canvi tecnològic en la interconnexió entre
els edificis Pavelló Jacme March i Piscina Diagonal, i entre els edificis
Casal d’Entitats Sant Jordi a la Rambla Vayreda i l’edifici Formo.
5. SLA proposat de cadascun del serveis.
◦ Proposta dels SLA, a partir dels mínims establerts a l'Annex I del plec
tècnic, i segons la nomenclatura definida a l’apartat «4 Nivell de
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servei, horaris i canals de comunicació» de les prescripcions
tècniques. Caldrà detallar o destacar en aquest apartat aquells punts
on s’ofereixi una millora respecte als mínims requerits, ja sigui en
temps de resposta i/o en temps de resolució, identificant sempre en
quins dels ítems de l’Annex I s’aplicaria cada millora proposada.
6. Condicions de l’explotació del sistema de monitorització per part del
personal tècnic de l’Ajuntament.
◦ Caldrà exposar aquí si es cedirà o no es cedirà l’explotació del sistema
de monitorització emprat per l’adjudicatari per a que l’Ajuntament pugui
monitoritzar equips i sistemes corporatius no objecte d’aquest
contracte.
◦ En el cas que sí es cedeixi la seva explotació, caldrà especificar en
quines condicions:
▪ quines capacitats/funcionalitats es cedirà a l’Ajuntament per a
monotonitzar sistemes propis no objecte d’aquest contracte.
▪ quin nivell de suport i/o administració remota s’oferirà al personal
de l’Ajuntament per facilitar la operació amb aquest sistema de
monitorització de l’adjudicatari.
En aquesta memòria tècnica no es podrà incloure cap dada relacionada amb els
criteris automàtics identificats en l’Annex 6 del Plec de Clàusules
Administratives. En cas contrari, el licitador serà exclòs.
Aquesta Memòria tècnica haurà d’estar signada.
7. Annexes:
1. Document EXCEL o PDF amb el llistat de l’stock propi del que es
disposi.
2. Fotografies de l’stock propi (del magatzem complet, o del materials
que conforma l’stock de forma agrupada o individual,...etc.).

****************
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