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1 Introducció
1.1 Antecedents
Els sistemes d’informació i les comunicacions han esdevingut un element cabdal per
poder articular la prestació la prestació de serveis al ciutadà i per dur a terme la pròpia
gestió interna de l’administració. En aquest sentit la tecnologia permet assolir millores
d’eficiència i eficàcia així com oferir prestacions de serveis innovadores. D’altra banda,
atès que l’activitat quotidiana de l’administració te una dependència cada cop mes gran
d’aquestes eines cal establir els mecanismes que permetin assegurar la seva
disponibilitat i correcte funcionament en tot moment.
Dins d’aquest context hi ha un seguit de sistemes d’informació que presenten
requeriments especialment exigents de disponibilitat i seguretat atès que:





La fallida o ineficiència en el seu funcionament posa en risc la capacitat dels
cossos de seguretat per protegir les vides i els bens dels ciutadans. A tall
d’exemple una indisponiblitat que afecti la capacitat operativa de Bombers, de
Policia o a les comunicacions de 112 pot donar lloc a pèrdua de vides humanes,
tant de ciutadans com de membres dels cossos de seguretat.
Aquest sistemes han d’estar disponibles en tot moment fins i tot en cas que es
donin circumstàncies excepcionals, incloent afectacions per causes naturals,
avaries, incidències tècniques o de qualsevol altre mena.
Les dades que gestionen sovint tenen la consideració de sensibilitat alta o molt
alta. A tall d’exemple tenen aquesta consideració les informacions sobre víctimes
de violència de gènere, les investigacions sobre pornografia infantil o altres
activitats criminals, els atestats amb documentació e imatges de víctimes,
cremats, accidents, etc.

El Centre de Procés de Dades Nucli (CPD Nucli) es va establir per donar resposta a
aquesta necessitat especialment estricte de garantir la disponibilitat, fiabilitat i
seguretat de sistemes d’informació en tot moment. Tant el disseny tècnic com els
procediments operatius que es segueixen estan dissenyats per donar resposta aquests
requeriments de disponibilitat i seguretat
Addicionalment el CPD Nucli inclou d’altres serveis quan hi ha oportunitat de assolir
sinergies de cost o operatives pel fet d’estar desplegades en aquest mateix centre.
Actualment des de CPD Nucli es dona servei a:








Protecció Civil - CECAT
Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (DGPEIS - Bombers)
Direcció General de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (DGP)
Servei Català de Trànsit (SCT)
Serveis Centrals del Departament d’Interior
Servei d’integració de 112 amb la resta d’agències (SEM, Bombers, Mossos, etc.)
i comunicacions del propi 112.
Entorn Mainframe Corporatiu de la Generalitat
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 Entorns de contingència o alta disponibilitat per serveis crítics d’altres CPD en
modus allotjament. (Ex. Centraleta corporativa de la Generalitat, Servei de fitxers
corporatiu).
Com objectius fonamentals del servei del CPD Nucli cal assenyalar:


Garantir la disponibilitat permanent dels serveis especialment crítics, fins i tot
incloent situacions de:
o Incidències tècniques als equipaments gestionats
o Incidències als subministraments externs siguin elèctrics, de
comunicacions o de qualsevol altre mena
o Emergències i situacions d’anomalia per causes naturals o de qualsevol
altre mena
Garantir la protecció i confidencialitat adient de la informació sensible que
tracta.
o Establint les mesures de seguretat física necessàries pel que fa a accés a
les instal·lacions i equipaments
o Establint les mesures de seguretat lògica necessàries per l’accés a dades
Assolir els objectius de disponibilitat i seguretat esmentats anteriorment
mantenint en tot moment una elevada eficàcia tant a la prestació del servei i
com a la contenció de la despesa.





Els serveis objecte de la present licitació hauran de tenir com referent fonamental
l’assoliment d’aquests objectius.

1.2 Disseny del CPD Nucli – Visió General
A fi de garantir la continuïtat de funcionament en cas d’incidència major, i d’acord amb
les millors pràctiques en infraestructures TIC, el CPD Nucli esta distribuït en dues seus
físiques:



Centre Primari: Ubicat al Complex Central de la Policia de la Generalitat al terme
municipal de Sabadell.
Centre de Contingència: Ubicat a la comissaria de Les Corts al terme municipal
de Barcelona.

El sistemes productius habitualment resideixen al centre primari tot i que, en cas
d’incidència, el servei pot passar a donar-se des del centre de Contingència.
Els sistemes de desenvolupament, proves i formació resideixen al centre de
contingència de forma que s’aprofiti la capacitat d’aquest centre quan no ha de donar
servei productiu.
Ambdós centres estan intercomunicats per circuits redundants de forma que es pot
realitzar la replicació d’informació entre els dos de forma continuada.
Així mateix ambdós disposen de connexions redundades que els enllacen cap a la resta
de seus de la Generalitat.
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1.3 Estructura del plec de clàusules tècniques
El present plec de clàusules tècniques esta estructurat com segueix:




Abast del servei: amb un capítol específic per cada lot subdividit al seu torn en
apartats per cada component tecnològic.
Prestació del servei: Amb capítols específics per les diverses fases de prestació,
la mesura de nivells de servei i el model de governança
Annexes: amb informació detallada d’inventari i altres informacions
complementaries.
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2 Abast del Lot 1 – Servei de processament de
dades Mainframe
L’abast d’aquest lot és el servei de processament de dades en entorn mainframe en
modalitat de pagament per ús tant pels sistemes corporatius i departamentals de la
Generalitat com els específics de la Direcció General de la Policia segons es detalla als
apartats següents.

2.1 Servei de processament de dades mainframe
2.1.1 Situació actual
El servei mainframe actual inclou el dimensionament i prestacions següents:
Centre Primari:




Potència màxima: 1928 MIPS / 239 MSU (La potència amb CBU es la mateixa)
Potència activa actual: 1.720 MIPS / 213 MSU
Prestacions: 5 CP, 64GB, 16 Ficon, 2 OSAE 1Gb, 12 OSAE 1000BR

Centre de Contingència:




Potència màxima: 780 MIPS / 98 MSU
Potencia configurada actual: 780 MIPS / 98 MSU (aquesta potència només
s’utilitza en cas de contingència, sigui per prova o real). La potència amb CBU
arriba a 1.928 MIPS
Prestacions: 2 CP, 64 GB, 16 Ficon, 2 OSAE 1Gb, 10 OSAE 1000BR

2.1.2 Prestacions del servei a realitzar
L’índex de mesura d’ús és la quantitat de MIPS actius al centre primari.
El servei a realitzar haurà de disposar del dimensionament i prestacions iguals o
superiors a les que es detallen tot seguit.
Centre Primari:




Potència màxima: 2.324 MIPS (amb la mateixa capacitat amb CBU)
Potència activa inicial: 1.776 MIPS + 2 zIIP plenament disponibles
Prestacions: 5 CP + 2 zIIP, Memòria: 96GB, CP Assist for Cryptographic Function
(CPACF), 20 FICON SW 16Gbps, 4 OSAE 1000BT, 2 OSAE 10GB, 2 CryptoExpress
6s, Trusted Key Entry Wks i suport per clau pública i PKCS #11

Centre de Contingència:




Potència màxima: 2.324 MIPS (amb CBU)
Potencia activa inicial: 1.776 MIPS (amb cbu)
Prestacions: 2 CP + 2zIIP (en cbu), 96 GB, CP Assist for Cryptographic Function
(CPACF), 20 FICON SW 16Gbps, 4 OSAE 1000BT, 2 OSAE 10GB, 2 CryptoExpress
6s, Trusted Key Entry Wks i suport per clau pública així com PKCS #11
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La capacitat del centre de de contingència només s’utilitza en cas de proves de
contingència o en contingència real. Les proves inclouen traslladar les particions de
DGP o Corporatives i donar el servei des del centre de Contingència durant 2 a 4 dies.
Les proves es poden realitzar fins a 3 cops anualment tant per les particions DGP
com les corporatives. En cas de contingència real es disposarà al centre de
Contingència de la mateixa potència que al principal. L’ús tant per proves de
contingència com per contingència real esta inclòs a l’abast del servei i per tant no
pot donar lloc a despesa addicional. Així mateix si cal realitzar actuacions al centre
de contingència per activar la potència necessària (CBU) es consideren incloses al
servei en horari 24x7x365

2.2 Servei d’Emmagatzemament Mainframe
2.2.1 Situació Actual
El servei d’emmagatzemament actual presenta el dimensionament i prestacions
següents tant al centre primari com al de contingència







Emmagatzemament disc
o capacitat: 11,6 TB base abans raid i spare, 8 TB net.
o prestacions: discs de 146G a 15k rpm, cache 128G, Canals ficon LW 8
Gbps 3x4, OEL, PTC, PAV, MM
Virtualitzador de cintes
o capacitat: 5 TB
o prestacions: 2 ficon amb cabdal de 100 MB/sec
Emmagatzemament en cinta
o capacitat: 192 TB, TS3500
o prestacions: replicació de cintes entre ambdós CPD mantenint una visió
única
Altres: Connectivitat via ficon directors

2.2.2 Prestacions del servei a realitzar.
L’índex de mesura d’ús és la quantitat de TB disponibles per emmagatzemament en disc
i al virtualitzador de cintes a cada centre.
La prestació del servei haurà de disposar del dimensionament i prestacions iguals o
superiors a les que es detallen tot seguit tant al centre primari com al de contingència:




Emmagatzemament disc
o capacitat: 16 TB nets (sobre RAID 6 o superior)
o prestacions: Discs sòlid d’alt rendiment i durabilitat enterprise, Cache
128G, Canals ficon SW 16Gbps 4x4 o superior, OEL, PTC, PAV, MM,
HiperPav, HPF.
Virtualització de cintes
o capacitat: 300 TB nets
o prestacions: emmagatzemament intern en disc, 4xFicon 16Gbps, cache
de 4 XSA, cabdal de 600 MB/sec, replicació de les dades entre el centre
primari i el de contingència de forma transparent mantenint una visió
única.
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Connectivitat. Els elements de connectivitat (ficon directors) hauran d’estar estructurats
en dos blocs a cada centre de forma que hi hagi redundància autocontinguda tant al
centre principal com al de contingència. Tots els components del servei hauran de
disposar de doble enllaç cap a cadascun dels dos blocs de connectivitat de cada centre.
Així mateix haurà d’estar redundada la connectivitat que permet la replicació entre el
centre principal i el de contingència tant per disc com per cintes virtuals. En cas de fallida
d’un element de connectivitat la resta ha de poder assumir la totalitat de la càrrega
sense que es produeixi saturació de capacitat.

2.3 Servei de còpies de seguretat open (a extingir)
El servei mainframe actual inclou també la capacitat per realitzar les còpies de seguretat
dels entorns oberts (open) amb la capacitat i prestacions següents:
Capacitat: 300 TB al centre principal i el mateix al centre de contingència
Prestacions: Gestió automàtica d’un primer nivell de còpia en disc i un segon nivell en
cintes LTO. Dret d’ús de l’eina de còpia Netbackup dimensionada per fins a 110 TB de
dades originals. Inclou les capacitats per fer còpies totals, incrementals i diferencials així
com per deduplicar la informació copiada i replicar les còpies entre ambdós centres.
L’abast del servei inclou el manteniment del servei actual en les mateixes condicions per
un termini de 24 mesos a fi de permetre la transició al nou sistema de gestió de còpies
de seguretat open.

2.4 Serveis de programari
S’inclou a l’abast del servei el dret d’us del programari mainframe que es recull tot
seguit. En cas d’increment de potència de procés (MIPS) el cost associat a l’increment
inclourà tant la capacitat de processament pròpiament dita com el dret per utilitzar
aquest programari amb el nou dimensionament.


















z/OS V1 Base
z/OS V1 DFSMS dfshsm
z/OS V1 DFSORT
z/OS V1 RMF (Resource Measurement Facility)
z/OS V1 SDSF
z/OS Security server (RACF)
CICS TS for z/OS
DB2 UDB for z/OS
DB2 Utilities Suite
Enterprise Cobol for z/OS-OS/390 V4 Full F.
PL/1
IBM SAA CSP/Runtime
Tivoli Decision Support for OS/390 V1-Base
QMF Classic Edition (Query Management Facility)
WebSphere Application Server
z/os Connect EE
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2.5 Prestació del servei
Tot seguit es detallen les condicions de prestació del servei pel Lot 1.

2.5.1 Processament i Emmagatzemament
L’adjudicatari haurà de dur a terme les actuacions que es recullen tot seguit conforme
les condicions detallades.














establir els nous serveis (implantació, configuració, etc.)
establir la replicació de dades dels nous serveis entre el centre principal i el de
contingència de forma que es pugui garantir la continuïtat del servei en cas
d’incidència major sense cap pèrdua de dades. S’inclou tant la replica de disc com la
de cintes virtuals.
Establint la coexistència, comunicació i replicació de dades entre els serveis actuals
i els nous. Aquesta replicació ha de poder realitzar-se de forma continua sense
interrupció del servei. El nou servei, un cop establert ha de coexistir amb l’actual
durant un termini de 6 mesos a fi de poder realitzar la transició dels sistemes
d’informació que inclou, així com en trasllat de les dades i les recatalogacions
corresponents.
participar en les activitats de planificació física aportant els requeriments necessaris
pel servei proposat (subministrament elèctric, climatització, espais)
establir la configuració bàsica inicial que permeti arrancar sistema operatiu amb
visibilitat de la totalitat de dispositius (incloent iogen)
Retirada de la totalitat d’elements que composen el servei actual incloent suports
magnètics. Aquesta retirada haurà de poder ser escalonada en funció del moment
en que cada element deixa de donar servei. Addicionalment caldrà que l’adjudicatari
certifiqui l’esborrat de les dades als elements retirats i el tractament de residus
conforme a la normativa ambiental aplicable.
Suport a la migració dels serveis als nous equips. Inclou la participació activa a les
tasques de disseny de la migració i les activitats de configuració/reconfiguració de
maquinari pels diferents estadis de transformació. El pla de migració estarà
coordinat amb l’adjudicatari del lot 2 i subjecte a l’aprovació del responsable de
servei per part del CTTI. Com a criteri de disseny es prioritzarà que es minimitzi el
nombre i durada dels talls de servei, en particular aprofitant les capacitats de centre
de contingència per poder transferir-hi els serveis quan es facin actuacions al centre
principal. Les tasques que el CTTI consideri que calgui realitzar fora de l’horari
laborable per incompatibilitat amb la prestació del servei es consideren incloses i no
donaran lloc a despesa addicional.
Documentació de les actuacions realitzades i de la configuració establerta per
permetre la seva gestió i manteniment posterior.
Consolidació d’espais. A la configuració final els nous equipament han d’ocupar el
mínim espai tècnic possible consolidant-se de la forma mes eficient. Aquest procés
de racionalització d’espais es considera preferible realitzar-lo en etapa inicial
reubicant si s’escau els elements del servei actual de forma que els nous s’implantin
directament a la seva ubicació definitiva i no hi hagi afectacions addicionals quan es
retirin els actuals.
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 Manteniment: Inclou totes les activitats preventives, correctives i conductives
necessàries per garantir el correcte funcionament dels elements inclosos al servei
amb el rendiment i prestacions òptimes En particular inclou:
o Notificació automatitzada d’avaries (call home)
o Anàlisi de comportament i diagnòstic
o Reparacions i substitucions
o Reconfiguració en cas necessari per corregir anomalies o millorar prestacions
o Actualitzacions de firmware i programari intern
o Retirada d’elements danyats o fora d’ús
o Al cas d’elements que continguin dades s’inclou l’emissió d’un certificat
d’esborrat mes enllà de la possibilitat de recuperació indicant model i
número de sèrie de l’element.
o Nota: Les tasques que el CTTI consideri que calgui realitzar fora de l’horari
laborable per reduir impactes al servei es consideren incloses i no donaran
lloc a despesa addicional.
 Manteniment dels elements del servei actual: Tots els elements que composen el
servei actual han de ser mantingut fins que es completi el traspàs cap als nous
serveis. Les condicions del manteniment dels serveis actuals son les mateixes que
les que es defineixen en aquest plec pels nous serveis
 Garantir que no es produeix obsolescència: L’adjudicatari haurà de garantir que els
elements en que és basa el servei hagin iniciat la seva comercialització en els darrers
tres anys com màxim. Així mateix haurà de garantir la disponibilitat de recanvis,
servei de manteniment i la capacitat per realitzar ampliacions al llarg de tot el
contracte. Cas que les substitucions o ampliacions no fossin possibles utilitzant les
mateixes tipologies l’adjudicatari haurà d’establir elements que el CTTI valori com
equivalents o superiors.
El CTTI al seu torn aporta els espais tècnics necessaris per la prestació del servei tant a
al centre principal com al de contingència incloent el subministrament elèctric,
climatització, control d’accés, etc. Així mateix aporta els circuits de dades que permetin
la replica entre el centre primari i el de contingència i els circuits d’accés que permetin
als usuaris consumir els serveis.
Pel que fa al servei de connectivitat interna (cablatge) dins del mateix centre: en fase
d’implantació del servei l’adjudicatari del lot 1 haurà de detallar les seves necessitats
que seran proveïdes a través del lot 2 d’aquesta mateixa licitació (tipologies estàndard
de cablatge tant de fibra com de coure)

2.5.2 Programari
La prestació de servei de programari inclourà:




El dret d’ús tant al centre principal com al de contingència del programari inclòs a
l’abast del servei
El dret d’ús del programari als serveis actuals fins el seu tancament en les mateixes
condicions que el programari dels serveis nous.
El lliurament del programari i la documentació en forma electrònica
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La recepció de correccions per problemes coneguts incloent la notificació proactiva
pels problemes severs
El desenvolupament de correccions pels nous problemes de funcionament que
s’identifiquin.
El dret d’actualització a les noves versions que es publiquin del programari incloent
tant versions majors com menors.
El lliurament dels suports digitals i la documentació associades a correccions i noves
versions
 La capacitat per discontinuar productes individuals minorant-los de la facturació
a partir del moment de la seva baixa.

2.5.3 Servei de suport
El suport del servei inclourà les prestacions que és recullen tot seguit








Les actuacions de diagnòstic de maquinari que puguin ser necessàries. Aquestes
actuacions hauran de realitzar-se de forma presencial, no remota.
Tant el maquinari com el programari hauran d’estar recolzats per un servei de
suport telefònic del fabricant per consultes, incidències, problemes, recuperació
de servei, gestió de rendiment i gestió de capacitat. Aquest suport haurà de tenir
disponibilitat 24x7 en cas d’incidències que puguin afectar el servei.
Les incidències de maquinari que a criteri del CTTI puguin afectar la disponibilitat
del servei hauran de tenir cobertura d’intervencions de reparació/resolució insitu en horari 24x7
Suport a les proves de contingència: S’inclou a l’abast el suport presencial durant
la primera prova de contingència de l’entorn DGP i la primera prova de
contingència de l’entorn corporatiu que es realitzin un cop assolida la
configuració objectiu. Concretament el suport presencial haurà de realitzar-se
durant la maniobra de commutació de centre tant d’anada com de tornada.
S’inclou a l’abast 400 hores de perfil arquitecte o cap de projecte per cada
anualitat de contracte a fi d’atendre necessitats específiques que requereixin
coneixements diferents als de l’equip habitual de servei, incloent per exemple la
revisió d’us dels equipaments per identificar millores realitzables i
l’assessorament pel que fa a actualitzacions de programari. Cas que el perfil de
reforç necessari fos de tècnic o tècnic sènior a les hores realitzades se’ls aplicaria
un coeficient reductor de 0,7 per calcular el consum incorregut. Així mateix si for
necessari realitzar les actuacions fora de la jornada laborar s’aplicaria un
coeficient multiplicador de 2.
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3 Abast del Lot 2 – Sistemes oberts, explotació i
administració
L’abast d’aquest lot és el servei de processament de dades en entorns de sistemes
oberts en modalitat de pagament per ús així com els serveis d’explotació i administració
de sistemes.
Als apartats següents es desenvolupen els diferents serveis inclosos a l’abast del lot 2.

3.1 Serveis de xarxa
Els serveis de processament de dades hauran d’estar estructurats en unitats que
s’anomenaran nodes d’ara endavant i dels quals hi hauria a cada CPD un mínim de 2
destinats a serveis de processament virtualitzat x86 i 1 destinat a processament dedicat.
Per intercomunicar aquests nodes amb el cabdal de dades suficient i alhora minimitzar
els temps de latència cal que el servei de xarxa tingui una configuració del tipus “spineleaf” segons l’esquema següent

El servei proposat haurà de complir amb els requeriments següents






La configuració, administració i gestió del conjunt de la xarxa haurà de realitzarse amb eines centralitzades tant si és per actuació dels administradors com si és
a partir d’eines externes (cloud) de forma que es disposi de forma efectiva d’un
entorn SDN (Software Defined Network).
Prestacions de cadascun dels 3 “spine” de dada CPD
o Interfície sense sobresubscripció ( line rate ): 16 ports de 100G cadascun
com a mínim.
o Funcionalitats avançades de nivell 2 i nivell 3 (MPLS, Routing dinàmic,
VxLAN )
Prestacions de la parella de “leaf” a cada node:
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o Interfície mínimes sense sobresubscripció ( line rate ):
 Ports 10G suficients per tenir un enllaç amb cada element del
node, i amb els equipaments d’emmagatzemament amb un
mínim de 48 ports. (veure apartat Emmagatzemament i còpies).
 Ports 1G suficients per tenir un enllaç amb cada element del node
i amb els equipaments d’emmagatzemament amb un mínim de
48 ports.
 5 ports de 100G com mínim, per a poder establir la connectivitat
amb equips “spine”
o Funcionalitats avançades de nivell 2 i nivell 3 (MPLS, Routing dinàmic,
VxLAN)
Nota: Si durant el termini d’execució del contracte és produeixen increments
de la capacitat de procés o d’emmagatzemament es considerarà que el cost
establert per aquests increments inclou també la capacitat de xarxa
necessària per poder connectar-los (ports). Per tant no hi haurà cost
addicional per aquest concepte.












Així mateix, tal com recull l’esquema, la connectivitat amb la resta d’elements a
cada CPD (Firewalls, circuits de replicació, bloc de comunicacions wan, elements
legacy que es mantinguin, etc.) s’articularia amb 2 “leaf” addicionals. Cadascun
d’aquest “leaf” haurà de tenir una capacitat com a mínim de de 48 interfícies de
10G i 48 interfícies 1G (tots sense sobresuscripció) amés de les 5 connexions
100G cap als “spine”
Dins d’un node cada unitat de servei haurà de disposar de dos connexions de
10G. Una a cada “leave” del seu node.
Tant les connexions entre elements del servei i els “leave” com les connexions
entre els “leave” i els “spine” han de treballar en forma paral·lela distribuint el
tràfic i aprofitant la totalitat del cabdal. Així mateix haurà d’informar de les
incidències i en particular dels casos on hi hagi camins que esdevinguin no
disponibles o es saturin.
Els nodes inicials mínims de cada CPD no poden compartir cap rack entre ells. Un
node si que pot ocupar varis racks en cas necessari.
El servei haurà d’incloure tots els elements necessaris pel seu establiment i
funcionament (llicències, transceivers, etc.).
Els nodes destinats a virtualització han de tenir una quantitat de components
similar a cada node. Així mateix cada node ha de tenir un 25% de ports lliures
inicialment.
Els elements i programari que actuïn com controladors d’aquest servei han de
han d’estar redundats a tots dos CPD de forma que
o Cada CPD pugui funcionar de forma completament autocontinguda en
cas de necessitat.
o En cas de fallida dels elements de control que hi hagi a un CPD es pugui
assumir el control des dels elements de control de l’altre CPD.
Caldrà habilitar la connectivitat de 1G necessària per la connexió de les interfícies
de gestió de maquinari (ILO o equivalent) tant per elements de procés com per
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electrònica i qualsevol altre element que requereixi xarxa. En aquest cas es
considera vàlid que un mateix bloc de switch pugui donar servei a mes d’un node
de processament sempre que com a mínim hi hagi 2 blocs a cada CPD amb un
20% de connexions lliures. Les interfície dels switch, com en els casos anteriors,
han de ser sense sobresubscripció (line rate). Els switch han de tenir
funcionalitats avançades de nivell 2 i nivell 3 (MPLS, Routing dinàmic, VxLAN)
 Per la gestió dels elements de comunicació caldrà disposar de les consoles
corresponents (2 a cada CPD). La proposta haurà de detallar les característiques
de:
o Gestió centralitzada dels diversos elements i capacitat per incorporar
altres elements
o Interfícies de treball (línia de comandes, consola gràfica).
o Capacitat d’automatització de tasques (execució, definició i creació de
noves tasques).
o Interacció amb programes de tercers (disponibilitat de APIs obertes).
o Capacitats d’alta disponibilitat de la consola per mantenir el servei en cas
d’avaria.
o Capacitat d’interrogar l’estat de la xarxa (pels dispositius que gestiona).
o Gestió/automatització de processos
o Capacitat de reporting dels dispositius que gestiona.
 Capacitats addicionals
o 4x24 ports de 1G configurats com stack a fi de donar servei als elements
de control del CPD (sensors ambientals, càmeres, etc.).
o 8 x48 ports de 1G configurats com dos stacks diferents per donar servei
als equipaments d’operació/explotació.
Tots els elements hauran de:









Disposar de doble font d’alimentació,
Disposar dels accessoris necessaris per enrackar-los
Disposar dels els sfp dels tipus corresponents per la configuració inicial i per les
evolucions que es facin durant l’evolució del contracte.
Disposar de servei de manteniment de maquinari que garanteixi l’assoliment
dels acords de nivell de servei descrits en aquest plec.
Disposar de les llicències de programari necessàries pel seu funcionament i
gestió.
Disposar de servei de manteniment que doni dret a atenció del fabricant per
incidències i consultes així com a les actualitzacions de firmware i programari.
Estar configurats amb enllaços redundants. La realització de proves anuals del
funcionament d’aquestes redundàncies esta inclosa a l’abast del servei.
Estar configurats amb activació de la redundància de forma automàtica en cas
de fallida d’un component.

La solució que proposi cada ofertant haurà d’especificar l’arquitectura detallada que es
proposa incloent fabricants, models, capacitats, connexionat, etc.
Informat per l’Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública el 25 de juliol de 2019
Informat per l’Òrgan de Control Intern del CTTI el 2 d’octubre de 2019
Pàgina 16 de 83
Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
S’inclou a l’abast del servei les tasques d’implantació i configuració així com la migració
dels elements actuals, la retirada dels elements substituïts i la reconfiguració dels
elements que es mantinguin per adaptar-los als nous serveis.
Cal preveure la necessitat d’integrar els elements de la solució proposada amb
infraestructures de switching ja existents, per la qual cosa la proposta haurà de garantirne la plena compatibilitat a tots els nivells tant d’interfícies físiques com protocols de
comunicació i encaminament, així com l’homogeneïtat d’eines de gestió, administració,
monitorització i còpies de configuració.
Consolidació d’espais: A la configuració final els nous equipament han d’ocupar el mínim
espai possible al CPD consolidant-se de la forma mes eficient. Aquest procés de
racionalització d’espais es pot fer com a etapa final o es pot gestionar durant la
implantació inicial movent els equipaments actuals a d’altres ubicacions si amb això es
redueix el nombre de talls de servei necessaris. Aquest procés de consolidació està inclòs
a l’abast del servei.
Nota: Veure a l’annex d’aquest plec la relació d’elements actuals pels quals s’inclou el
servei de manteniment.

3.2 Serveis de processament virtualitzat
L’índex de mesura d’ús és la quantitat de cores desplegats.
Aquest apartat recull les prestacions requerides pel servei de processament de dades en
entorns x86 virtualitzats.
Capacitats mínimes per cada unitat de processament (hypervisor)







2 xips Xeon de la família Scalable Processor grup Gold de 16 core cadascun (*)
Memòria: 512G DDR4 2600 o superior amb ECC.
2 interfícies de xarxa 10G
2 interfície de xarxa 1G
Capacitat per gestió remota del maquinari (ILO o equivalent, inclou tant la
capacitat de maquinari com les llicències del programari necessari).
Disc Intern de 150G nets raid 1 (2x150G) en disc de 15K rpm o SSD.

El dimensionament dels servei és de 120 hypervisors en total. Aquesta capacitat es
distribuirà entre el CPD primari el de contingència establint els mecanismes de
contingència corresponents.
(*) els models concrets de processador han de ser de dos anys d’antiguitat com màxim
en moment de la seva instal·lació.
Els ofertants poden plantejar configuracions alternatives a la descrita incrementant el
nombre de cores per hypervisor sempre i quan es compleixi que:
1. el nombre total de cores sigui igual o superior a la configuració descrita
anteriorment (3.840)
2. El rati de memòria per core sigui igual o superior a 16 GB de memòria per core
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El servei haurà d’incloure tots els elements necessaris pel seu establiment i
funcionament (llicències, accessoris, pdu, etc.). Qualsevol increment de capacitat que es
realitzi durant l’execució del contracte haurà d’incloure així mateix aquests elements.

3.3 Serveis de processament dedicat
L’índex de mesura d’ús és la quantitat de cores desplegats.
Aquest apartat recull les prestacions requerides pel servei de processament de dades en
entorns dedicats.
A fi recollir correctament el dimensionament necessari s’han tipificat les unitats de
servei així com la quantitat inicial necessària de cadascuna d’elles.
Denominació Capacitat
procés

de Memòria Disc intern net Dimensionament
(un cop fet el RAID) inicial

Tipus 1

1 xip de 4 cores

64G

2 TB Raid 1 15k
RPM

0*

Tipus 2

1 xip de 8 cores

128G

2 TB Raid 1 15k
RPM

23 **

Tipus 3

2 xip de 8 cores

128G

4 TB Disc SAS en
Raid 5 i 15K RPM

10 **

Tipus 4

2 xip de 8 cores

256G

8 TB Disc SAS en
Raid 5 i 15K RPM

7 **

Tipus 5

2 xip de 12 256G
cores

8 TB Raid 1 SSD

3 **

Tipus 6

2 xip de 16 256G
cores

2 TB Disc SAS en
Raid 1 i 15K RPM

11 **

Tipus 7

2 xip de 16 256G
cores

20 TB Disc SAS en
Raid 5 i 15K RPM

0*

(*) aquest tipus es defineix per possibles creixements futurs, no pel dimensionament
inicial
(**) ha d’estar disponible en formats torre i enrackable.
En tots els casos






han de disposar de 1port ethernet de 1G per ILO o equivalent, inclou tant la
capacitat de maquinari com les llicències del programari necessari
han de disposar de tarja de xarxa amb 2 ports 1G
han de disposar de tarja de xarxa amb 2 ports 10G
han de disposar de tarja SAN amb 2 ports de 8G
la memòria ha de ser del tipus DDR4 2600 o superior amb ECC
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 han dels accessoris necessaris (guies, cablatge, endolls interns als racks, cablatge
per connectar a corrent i a xarxa, etc.)
 el servei inclou les tasques d’implantació i configuració
 els processadors han de ser de dos anys d’antiguitat com màxim i ser de famílies
específiques per CPD (no embeded ni System on a chip)
Al cas d’ampliacions posteriors es considera inclòs al cost de cada unitat els elements
necessaris per posar-los en servei (boques de switch, accessoris, etc.)
L’adjudicatari haurà de realitzar les activitats d’administració, monitorització i explotació
dels serveis per la qual cosa haurà de dotar-se de les capacitats de procés i
emmagatzemament corresponents i de les eines i llicències de programari necessaris.
Aquests elements:
 Son addicionals al dimensionament recollit anteriorment
 Hauran d’estar detallats a la proposta de l’adjudicatari.
 Es consideren inclosos a l’abast i no poden donar lloc a despesa addicional.
Nota: Veure a l’annex d’aquest plec la relació d’elements actuals pels quals s’inclou el
servei de manteniment.

3.4 Serveis d’Emmagatzemament i Còpies
3.4.1 Dimensionament del servei d’emmagatzemament
L’índex de mesura d’ús es la quantitat de Terabytes (TB) nets disponibles.
El servei d’emmagatzemament haurà de disposar de les capacitats següents inicialment
CPD Principal

CPD de Contingència

TB Nets
Nova solució
emmagatzemament

SSD

Alt Rendiment Alta Capacitat

SSD

Alt Rendiment Alta Capacitat

50

210

180

25

40

80

SAN Tradicional

n/a

30

n/a

n/a

20

n/a

El disc SSD ha de ser del tipus NVMe i qualitat Enterprise. Es a dir que ha de garantir:
 que quan es dona acusament d’escriptura no hi haurà pèrdua de dades en cas
de tall de corrent i
 una durabilitat de 5 DWPD (5 escriptures diàries complertes per un període de 5
anys)
Es considera alt rendiment el disc SAS de 15.000 RPM i mida fins a 600GB. Es considerarà
que la proposta es de millor capacitat en la mida en que part o tot aquest
emmagatzemament sigui substituït per disc SSD.
Es considera alta capacitat el disc SATA de mida 2 TB o superior.
L’emmagatzemament indicat com SAN tradicional també pot ser proveït via iSCSI
sempre que es garanteixi la seva compatibilitat amb entorns HP/UX.
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El dimensionament indicat fa referència a Terabytes d’emmagatzemament net
disponible a cada CPD, es a dir, sense comptar l’espai destinat a redundància, a replica
o a còpies de seguretat que també estan inclosos a l’abast dels serveis. L’adjudicatari
haurà d’habilitar el dimensionament necessari per aquestes funcions de redundància,
rèplica i còpia, especificant-ho a les seves propostes en funció de l’arquitectura
proposada. Les característiques de rendiment l’emmagatzemament de redundància i
rèplica hauran de ser les mateixes que les del emmagatzemament original.
Els requeriments d’aquest plec tenen precedència sobre la proposta que resulti
adjudicada i en aquest sentit si el dimensionament proposat per l’adjudicatari a la seva
oferta es mostrés insuficient per complir amb els requeriments de redundància, rèplica
i còpia especificats al plec aleshores l’adjudicatari haurà d’ampliar el dimensionament
proveït fins que efectivament es compleixin els requeriments sense que això doni lloc a
cap compensació econòmica.
Addicionalment s’inclou a l’abast l’establiment d’un servei NAS d’alta capacitat amb 1
Petabyte d’emmagatzemament brut. L’accés a aquest servei ha de disposar com a mínim
de quatre enllaços 10G. L’emmagatzemament brut ha de poder organitzar-se per
establir redundància de forma que la fallida d’un únic disc no doni lloc a pèrdua de
dades. Així mateix ha de disposar de capacitat per integrar l’accés amb identitats i
polítiques d’active directory i per produir auditories de l’ús. Aquest servei es pot
implantar com ampliació de la cabina FAS8020-R6 que es preveu mantenir durant tota
la execució del contracte, com una cabina independent, o com un clúster ceph específic
amb els elements necessaris per donar servei a clients Windows. En qualsevol cas es
valorarà la capacitat per poder establir copies de seguretat recíproques entre volums de
la cabina FAS8020-R6 que es manté i la solució que és proposi
Així mateix s’inclou a l’abast:



L’establiment de la capacitat suficient de ports 10G als “leaves” de xarxa per
permetre la connexió dels elements d’emmagatzemament.
El manteniment de la connectivitat SAN necessària fins que es completi la
transició de l’emmagatzemament a connectivitat LAN

3.4.2 Prestacions del servei d’emmagatzemament.
El servei d’emmagatzemament haurà de permetre tres tipologies de suport de dades:




Emmagatzemament de blocs per ús tant d’hypervisor com de sistemes virtuals i
físics basant en el sistema de copi obert Ceph
Emmagatzemament SAN tradicional, o alternativament iSCSI si es garanteix la
compatibilitat amb els entorns HP/UX.
Emmagatzemament NAS, que pot estar basat també en Ceph o en cabines
específiques.

El servei d’emmagatzemament que es proposi haurà de disposar de les següents
característiques/prestacions


Ha de tenir la connectivitat basada en LAN a 10G (veure apartat serveis de xarxa)
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 Haurà de contemplar com a mínim quatre clústers diferenciats (Direcció General
de la Policia vs resta de serveis i en tots dos casos separant producció de no
producció). En tots els casos la memòria dels elements ceph haurà de ser del
tipus ECC.
 Ha d’estar suportat sobre maquinari redundant i mantenible en calent de forma
que en cap cas una avaria o el manteniment d’un component individual pugui
donar lloc a una interrupció del servei.
 La connectivitat de l’emmagatzemament ha d’estar redundada sobre doble camí
i elements de switching diferenciats. Al cas de connexió LAN ha de connectar-se
directament a tots els “leave”
 Ha de disposar de l’arquitectura, connectivitat interna i connectivitat externa
suficient:
o Per LAN: com mínim equivalent a 12 ports de 10G a cada “leave”.
o Per SAN (legacy): com mínim 120 ports de servei a 8G
 Latència màxima per LAN en escriptura de blocs de 4k sobre emmagatzemament
SSD NVME: 1 milisegón.
 Tot l’emmagatzemament ha d’estar redundat dins el mateix CPD de forma que
es garanteixi el funcionament normal sense interrupció en cas de fallida de
qualsevol disc o component utilitzant elements del mateix CPD. Els elements
utilitzats per redundància ha de tenir les mateixes característiques i prestacions
que l’habitual. Al cas de l’emmagatzemament Ceph la redundància ha d’estar
basada en el manteniment de tres còpies de les dades (sense comptar les
repliques al CPD alternatiu). Al cas de la resta d’emmagatzemament es requereix
RAID 6 com a mínim.
 Tot l’emmagatzemament del CPD Primari ha d’estar replicat al CPD de
contingència. El 30% del l’emmagatzemament del CPD de contingència ha
d’estar replicat al CPD Primari. La replica ha d’actualitzar-se de forma continua a
fi de poder garantir el funcionament en contingència al CPD alternatiu en cas de
necessitat. Els elements utilitzats per rèplica han de tenir les mateixes
característiques (nombre de copies de les dades) i prestacions (rendiment) que
la que s’utilitzi per donar el servei normal. La replicació ha de poder realitzar-se
en paral·lel per varis circuits independents i disposar de mecanismes que
permetin recuperar el sincronisme entre els dos CPD sense necessitar de
realitzar copia completa de les dades sinó només les diferències. En particular
també ha de permetre que durant les proves de contingència, quan un servei es
mou al CPD alternatiu es pugui invertir el sentit de replica de forma que quan es
torni al CPD habitual es conservin tots els canvis realitzats.
 Ha de permetre thin-provisioning, es a dir assignar un màxim d’espai però que
es consumeixin només els recursos d’emmagatzemament realment necessaris.
 Ha de permetre ampliar o modificar les assignacions d’espai d’un servei sense
interrompre la resta.
 El sistema ha de disposar de les capacitats de monitorització necessàries per
poder conèixer l’estat de funcionament dels diversos components, l’ocupació de
recursos i capacitat de procés.
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Nota: Consultar els annexos d’aquest plec per la informació sobre els elements
d’emmagatzemament existents que cal mantenir fins a la seva transformació i els que
es preveu mantenir durant tota l’execució del contracte.

3.4.3 Dimensionament del sistema de còpies
El dimensionament del sistema de còpies ha de permetre garantir la següent política





Copia diària amb 2 setmanes de retenció
Copia setmanal amb 1 mes de retenció
Copia mensual amb 3 mesos de retenció
Copia anual amb 1 any de retenció

S’inclou a l’abast dotar al sistema de còpies de seguretat de una quantitat de ports de
connectivitat equivalent a la que es doti pel servei d’emmagatzemament. Aquesta
connectivitat sempre haurà de ser per doble camí com a mínim i haurà d’utilitzar en
paral·lel tots els camins per maximitzar el cabdal (veure apartat serveis de xarxa)

3.4.4 Prestacions del servei de còpies
El servei de còpies haurà de disposar de les següents característiques / prestacions.















Ha d’estar basada en disc (no cinta)
Les còpies han de residir en elements separats de les dades originals.
La connectivitat d’estar redundada sobre doble camí i elements de switching
diferenciats
Ha de poder realitzar tant còpies complertes com diferencials.
Ha de poder copiar tant els elements virtuals com els dedicats
Ha de disposar de connectivitat i arquitectura interna suficients per realitzar una
còpia complerta dels sistemes d’ambdós CPD en 12 hores com màxim (s’exclou
el temps per replicar la còpia a l’altre CPD)
Ha de realitzar les còpies de forma automàtica segons polítiques definides pels
administradors incloent tipus de còpia, franja horària, freqüència i tipus de
retenció.
A de replicar les còpies entre tots dos CPD de forma que en cas de pèrdua d’un
CPD o d’un dels sistema de còpies tota la informació es pugui recuperar des del
sistema de còpies de l’altre CPD (aquesta replicació ha de poder fer-se de forma
asíncrona)
Ha de disposar de la capacitat de restaurar sobre l’espai original o sobre un
alternatiu
Ha de permetre restaurar fitxers individuals
Ha de permetre auditar el resultat de les còpies i consultar catàleg de còpies
realitzades.
Ha de notificar les incidències que es produeixin durant l’execució de les còpies
així com les que succeeixin als elements en que es basa el sistema de còpia
Ha de permetre fer còpies coherents de volums de disc actius (snapshots
integrats amb les directives corresponents sobre els filesystems Windows i Linux)
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 Ha de permetre la còpia en calent de sistemes Windows, Linux (Red Hat, Ubuntu
i Centos), HP/UX garantint l’obtenció de còpies coherents fins i tot amb fitxers
oberts i tant si son equips virtuals com si son físics.
 Ha de permetre integrar les còpies de bases de dades Oracle (via RMAN), SQL
Server, MySql, Prostgres, MariaDB de forma que s’obtinguin el calent imatges
coherents amb els punts de sincronisme.
El servei de còpies es realitzarà de forma íntegra incloent tots els elements necessaris
pel seu establiment i funcionament.
L’adjudicatari del lot 2 es responsable de que la implantació i migració cap al nou sistema
de còpies estigui realitzada dins del primers 24 mesos del contracte. Si no s’assoleix
aquesta fita i calgués mantenir durant mes temps els elements o programari actual
l’adjudicatari del lot 2 es responsable d’establir les contractacions necessàries per
mantenir el servei havent d’assumir-ne el cost corresponent sense que això doni lloc a
cap repercussió de despesa al CTTI.
Nota: A l’annex d’aquest plec figura la relació d’elements actuals d’emmagatzemament
i còpies pels quals s’inclou el servei de manteniment, distingint entre els que han de
rebre servei de manteniment durant tota l’execució del contracte i els que han de ser
mantinguts només fins que és completi la transformació al nou servei

3.5 Serveis de d’Implantació, Manteniment i Retirada
L’abast dels serveis d’implantació, manteniment i retirada inclou


Servei d’implantació:
o Transport al CPD primari i de contingència o a la seu on s’ubiquen els
administradors.
o Planificació de distribució física inicial a les sales. En particular es
traslladaran els requeriments pel que fa a tipus i quantitat de connectors
elèctrics.
o Desembalatge
o Muntatge (pels components que vinguin en peces)
o Cablatge: Instal·lació del cablatge necessari per interconnectar els
elements a cada CPD
o Configuració. En particular s’inclou desplaçament al lloc assignat,
connexió a corrent, la configuració de la san, configuració dels ports de
comunicació de dades i d’emmagatzemament de tots els equips, la
configuració dels volums de disc que presenten les cabines, i
l’establiment de replicacions de disc, etc.
o Reconfiguració dels equips antics. Amb el mateix abast que la
configuració dels nous i segons sigui necessari per les actuacions de
migració.
o Retirada d’embalatges i material sobrant.
o Es considera inclòs a l’abast qualsevol accessori, llicència de programari
o activitat necessaris per assolir la plena operativitat dels components
desplegats.
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o Nota: Tot l’equipament excepte els ordinadors personals ha de disposar
de doble font d’alimentació per poder connectar-lo a preses de corrent
en línies independents.
 Migració dels serveis als nous equips: Inclou les tasques de disseny de la migració
i les activitats de configuració/reconfiguració de maquinari pels diferents estadis
de transformació. El pla de migració estarà subjecte a l’aprovació del
responsable de servei per part del CTTI. Com a criteri de disseny es prioritzarà
que es minimitzi el nombre i durada dels talls de servei, en particular aprofitant
les capacitats del CPD de contingència per poder transferir-hi els serveis quan es
facin actuacions al CPD principal. Les tasques que el CTTI consideri que calgui
realitzar fora de l’horari laborable per reduir impactes al servei es consideren
incloses
i
no
donaran
lloc
a
despesa
addicional.
Veure detall addicional a l’apartat Serveis de transformació.
Nota: S’inclou a l’abast del lot 2 la migració tant dels serveis mainframe com la
de la resta de plataformes.
 Documentació de les actuacions realitzades i de la configuració establerta per
permetre la seva gestió i manteniment posterior.
 Retirada dels elements i cablatge antics. Durant aquest procés l’adjudicatari
haurà lliurar un certificat conforme tots els elements susceptibles de contenir
dades han estat esborrats mes enllà de qualsevol capacitat de recuperació.
Aquest certificat haurà d’incloure cada element detallant model i nombre de
sèrie. Així mateix qualsevol element que es destrueixi haurà de ser tractat segons
la normativa mediambiental aplicable.
 Consolidació d’espais. A la configuració final els nous equipament han d’ocupar
el mínim espai possible al CPD consolidant-se de la forma mes eficient. Aquest
procés de racionalització d’espais es pot fer com a etapa fina o es pot gestionar
durant la implantació inicial movent els equipaments actuals a d’altres
ubicacions si amb això es redueix el nombre de talls de servei necessaris.
 Manteniment del maquinari: Inclou totes les activitats preventives, correctives i
conductives necessàries per garantir el correcte funcionament dels equipaments
amb el rendiment i prestacions òptimes tant pels equipaments pròpiament dits
com pel cablatge, accessoris, i el programari intern (firmware). En particular
inclou:
o Notificació d’avaries del propi maquinari (call home)
o Anàlisi de comportament i diagnòstic
o Lliurament i instal·lació de recanvis
o Reconfiguració en cas necessari per corregir anomalies o millorar
prestacions
o Retirada del material avariat i embalatges
o Al cas d’elements que continguin dades l’emissió d’un certificat
d’esborrat mes enllà de la possibilitat de recuperació indicant model i
número de sèrie de l’element.
o Aplicació d’actualitzacions de maquinari o programari intern (firmware)
quan sigui necessari per corregir anomalies o millorar prestacions.
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Nota: Les tasques que el CTTI consideri que calgui realitzar fora de l’horari
laborable per reduir impactes al servei es consideren incloses i no donaran
lloc a despesa addicional.
 Manteniment del maquinari actual: Tot l’equipament actual ha de ser mantingut
fins que es completi el traspàs cap als nous serveis o, als casos on així es fa contar
als annexos durant tota l’execució del contracte. Les condicions del
manteniment de l’equipament actual son les mateixes que les que es defineixen
en aquest plec pels nous serveis.

3.6 Serveis de programari
El servei de programari inclourà el dret d’us els elements que es recullen tot seguit.:

3.6.1 Dret d’ús de programari mainframe
Inclou el dret d’ús del programari següent per la totalitat de potència de procés del nou
equipament mainframe (veure apartats corresponents del Lot 1)
Programari
Recovery Management for DB2- LogMaster for DB2
Allfusion CA-SYMDUMP CA-INTERTEST OPTION FOR CICS MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER AUTOMATED CONFIGURATION
OPTION MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER EXTENDED PROCESSORS OPTION
MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER INTERFACE FOR EXTERNAL
SECURITY MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER MVS
BrightStor CA-1 TAPE MANAGEMENT MVS
CA-1 Copycat
CA DATABASE ANALYZER for DB2
CA DETECTOR for DB2
CA InterTest Batch
CA InterTest for CICS
CA LOG ANALYZER for DB2
CA NETMASTER NETWORK AUTOMATION
CA NETMASTER NETWORK MANAGEMENT FOR SNA
CA NETMASTER NETWORK MANAGEMENT FOR TCP/IP
CA OPS/MVS
CA OPS/MVS CICS Operations Facility (COF)
CA OPS/MVS JES 2
CA OPS/MVS Multi-system Facility (MSF)
CA OPS/MVS OPTION FOR CICS
CA RC/COMPARE for DB2
CA RC/MIGRATOR for DB2
CA RC/QUERY for DB2
CA RC/SECURE for DB2
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Programari
CA RC/UPDATE for DB2
CA RECOVERY ANALYZER for DB2
CA Sysview Performance Management
CA Sysview Performance Management Event Capture Option
CA Sysview Performance Management Option for CICS
CA-INSIGHT PERFORMANCE MONITOR FOR DB2
Unicenter CA 7 Workload Automation
Unicenter CA-7 JOB MANAGEMENT MVS
Unicenter CA-SPOOL PRINT MANAGEMENT MVS
Unicenter CA-TPX SESSION MANAGEMENT EXTENDED PACKAGE MVS
Unicenter NETSPY NETWORK PERFORMANCE MVS

Així mateix inclou el dret d’us del programari següent per una potència de fins a 820
MIPS (potència agregada de les particions on estan actius aquest programari i amb
independència de quina sigui la potència total de la CPU)
Programari
Advantage CA-EASYTRIEVE PLUS REPORT GENERATOR MVS
Advantage CA-EASYTRIEVE PLUS REPORT GENERATOR OPTION FOR DB2 MVS
Advantage CA-XCOM DATA TRANSPORT MVS
Advantage CA-ADS for CA-IDMS MVS
Advantage CA-ADS OPTION FOR APPC MVS
Advantage CA-CULPRIT FOR CA-IDMS MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE DICTIONARY MIGRATOR OPTION MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE DML ONLINE OPTION MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE PERFORMANCE MONITOR OPTION MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE PRESSPACK OPTION MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE SERVER OPTION MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE SQL OPTION MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE UNIVERSAL COMMUNICATIONS FACILITY (UCF)
OPTION MVS
Advantage CA-IDMS/DB DATABASE MVS
Advantage CA-IDMS/DC TRANSACTION SERVER OPTION MVS
Advantage CA-OLQ ONLINE QUERY FOR CA-IDMS MVS
CA PDSMAN PDS Library Management
Etrust CA-TOP SECRET SECURITY MVS
EDITRAN
EDITRAN XML
Oracle Transparent Gateway DB2
COBOL Report Writer PRECOMP
VG-IDMS/DB2 y Client, VG-ADS Precompiler

En cap cas el fet que hi hagi altres particions actives a la mateixa màquina pot donar lloc
a increment del cost si el programari no s’utilitza en aquelles particions.
Tampoc pot donar lloc a increment de cost el fet que hi hagi capacitat sobrant de procés
compartida entre varies particions si aquesta capacitat no esta disponible per les
particions on s’utilitza aquest programari.
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3.6.2 Dret d’ús de programari d’altres plataformes
S’inclou a l’abast el firmware necessari pel funcionament dels equips descrits als
apartats anteriors així com les llicències i programari necessaris per la gestió remota de
tots els components.
Programari específic






Citrix: XenApp Enterprise Edition per 1.200 usuaris concurrents
AG Software: Matrix for .Net / Mono binary license (per 2 programadors)
Devolutions: Remote Desktop Manager Enterprise Global license Unlimited
users Multiple sites, Devolutions Server
Kiwi: CatTools
QWS3270 Secure: Llicenciament per 35 usuaris

Solucions de programari a proposar per l’adjudicatari




Antivirus: Caldrà aportar una solució d’antivirus que permeti una protecció
continuada del tots els sistemes operatius així com dels llocs de treball dels
administradors i de l’emmagatzemament NAS. Aquesta solució haurà de
o estar recolzada per actualitzacions continues per part del fabricant que
es distribueixin automàticament als equips inclosos a l’abast
o permetre el seguiment de l’estat d’actualització dels diferents equips
o permetre la recollida d’incidents de virus i la notificació a sistemes
externs de consolidació d’auditories.
o Suportar tots els sistemes operatius Windows així com la solució NAS que
es proposi
Virtualització: Els ofertants hauran de proposar una solució de virtualització per
entorns x86 del tipus “cloud on premise” basada en el programari lliure
openstack que permeti:
o Virtualització del processament x86 amb suport per sistemes operatius
Windows i Linux (Ubuntu, Red Hat, Centos, Fedora).
o Virtualització de l’emmagatzemament que compleixi amb els
requeriments descrits a l’apartat emmagatzemament i còpies d’aquest
lot
o Virtualització de les comunicacions tenint en compte que el tràfic ha de
poder segmentar-se en VLANs (reals o virtuals) i subnets. Segons
necessitat el tràfic entre subnets es regularà amb els tallafocs físics
externs descrits en aquest plec o amb els interns propis de la solució de
virtualització. Cal per tant poder isolar els tipus de tràfic per múltiples
criteris
 Àmbit (DGP, Interior Serveix Centrals, Bombers, SCT...)
 Tipus (Servei, Gestió, Emmagatzemament)
 Funció (frontals, d’aplicació, de base de dades...)
 Entorn (Producció, Formació, Integració, Desenvolupament)
 Etc.
o Suport per contenidors i la seva orquestració. Els contenidors son un
servei fonamental a lliurar al mateix nivell que els sistemes operatius
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virtuals o físics. La provisió i orquestració dels contenidors ha de fer-se
des de les eines pròpies d’openstack evitant la duplicitat de solucions de
provisió de xarxa, d’emmagatzemament, de seguretat i d’orquestació. El
tipus de contenidor serà habitualment docker però cal poder disposar
també contenidors Linux (lxc) i OCI.
o Recollida d’informació sobre activitat, consum i incidències
o Capacitat per establir replicació de màquines, configuracions i
emmagatzemament entre el CPD Principal i secundari.
o Gestió integrada de la contingència migrant els serveis a equipaments
alternatius o al CPD de contingència en cas d’incidència segons polítiques
predefinides i amb procediments altament automatitzats que permetin
la recuperació ràpida del servei tant a nivell de màquies virtuals com de
xarxa, emmagatzemament i contenidors.
o Capacitat per definir polítiques de seguretat de compliment obligatori
o Capacitat de monitorització d’activitat, consums i errors
o Capacitat de perfilat (modelat de sistemes operatius i contenidors)
o Eines d’anàlisi i diagnòstic
o Inventari automàtic i repercussió dels recursos assignats
o Eines d’automatització de la incorporació de maquinari (provisioning)
o La solució haurà d’estar recolzada per suport de tercer nivell amb
capacitat per diagnosticar les incidències i generar les correccions de codi
que siguin necessàries.
La solució de virtualització que es proposi haurà d’estar basada en la
distribució d’openstack per Ubuntu, per Red Hat o el codi base neutre . Les
versions del components que es despleguin inicialment no poden tenir una
antiguitat superior a 8 mesos. S’inclou a l’abast l’actualització de versió de
tots els components de la plataforma de virtualització un cop durant el tercer
any de contracte i un altre durant el cinquè any. En qualsevol cas també
s’inclou actualitzacions mes freqüents sempre que sigui necessari per
resoldre incidències o per motius de seguretat.
La proposta de solució haurà d’incloure tots el llicenciaments necessaris per
atendre el dimensionament inicial del servei i els increments que es poden
produir per la incorporació del capacitat addicional de procés i/o
emmagatzemament previstos en aquest plec. Els creixements per
incorporació d’equipaments addicionals dins del previst en aquest plec no
poden donar lloc a despesa addicional en llicències.
En tots els casos la virtualització a utilitzar pel component nova ha de ser
KVM, novament a fi de mantenir la despesa al mínim i per tant que els
recursos es puguin canalitzar cap a millorar la dotació de maquinari.
Pel que fa a contenidors caldrà poder gestionar-los combinant els
components Zun i Magnum d’openstack amb Kubernetes (que ha d’estar
inclòs a la solució) vetllant en tot moment per evitar la duplicitat de gestió
de capacitat de procés, emmagatzemament i xarxa.
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Els components d’openstack a implantar inicialment necessàriament
inclouen Horizon, Nova, Magnum, Zun, Neutron, Ironic, Cinder, Keystone,
Glance, Barbican, Heat, i Ceilomenter. La solució proposada haurà
d’especificar quins mòduls addicionals es consideren necessaris per la
implantació inicial tenint en compte la necessitat de poder orquestar i
establir polítiques de configuració (per exemple Heat/Chef/Ansible/Puppet,
etc.). En qualsevol cas a partir del segon any del contracte s’inclou la
possibilitat de requerir la implantació de mòduls addicionals segons
necessitat, per exemple Cloudkitty o Monasca.


Sistema Operatiu: Caldrà incloure
o el llicenciament de sistema operatiu que requereixi la solució de
virtualització (Ubuntu o Red Hat)
o les llicències de Red Hat Enterpise server per fins a un 30% dels sistemes
operatius dedicats i fins a un 25% de les sistemes operatius virtuals
(poden lliurar-se de forma progressiva conforme es vagin necessitant)

Programari a mantenir fins que es substitueixi pel proposat




McAffe Antivirus 1.100 End Points
VMWARE Virtual Center Server 5 Standard: 1
VMWARE vSphere 5.5 Standard 336 CPU

Programari de codi obert pel que cal disposar del suport especialitzat necessari
Pel programari que es recull tot seguit caldrà incloure suport de tercer nivell amb
capacitat per diagnosticar les incidències i generar les correccions de codi que siguin
necessàries






Ubuntu
Red Hat Enterprise Server
Openstack
Ceph
Nagios

3.6.3 Manteniment de Programari
L’adjudicatari haurà d’incloure als dret d’us de programari les següents prestacions:






Utilització als equipaments descrits anteriorment
Rebre correccions per problemes coneguts incloent la notificació proactiva pels
problemes severs
Desenvolupament de correccions pels nous problemes de funcionament que
s’identifiquin.
Rebre les actualitzacions a les noves versions que es publiquin dels productes
esmentats incloent tant versions menors com majors.
Rebre els suports digitals i la documentació associades a correccions i noves
versions
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 Capacitat per discontinuar productes individuals minorant-los de la facturació a
partir del moment de la seva baixa.
 Actualització del cost del programari en la mateixa proporció que el canvi de
nombre de llicències disponibles.

3.7 Serveis de control i operació
A fi de garantir el funcionament continuat dels sistemes d’informació s’inclouen els
serveis de control i operació que es recullen tot seguit


Manteniment del sistema de gestió de les sales de CPD composat pels elements
que es recullen tot seguit.
Element

SYSTAM (Solucions,
S.A. & Systam
Technology, S.L.)
SCG100-STD
CMCIII PU (RITTAL)


Tipus

Quantitat Funció
Programari d’inventari,
monitorització i gestió del
manteniment d’elements de
sala per tots dos CPD
incloent així mateix llicència
Programari
n/a
de l’app mòbil per 12 usuaris
Maquinari
2
SCS (controladora)
Centralitzador alarmes
Maquinari
1
sondes ambientals

Manteniment del sistema de control d’accessos del CPD principal composat pels
elements que es recullen tot seguit
Element
MoveManager.UI
(Intemo
Technologies)
MoveManager.WCF
(Inteo Technologies)
KC / SCL011 SCM
PC-CARD
SAFRAN MORPHO /
MSO300

Tipus

Xmove Controller
Xmove Secure
Control Center
Modbus Hardened
Serial Server (Black
box)
Fonts d´alimentació
PSD100-R2 (Black
box)

Programar
i
Programar
i

Quantita
t
Funció

n/a

SW client (equips client)

n/a

Servei de comunicacions

Maquinari

2

Lector RFID (targetes)

Maquinari

2

Maquinari

2

Lector biometria (empremtes)
Controladora de racks
seguritzats

Maquinari

1

Controladora dels panys

Maquinari

3

Conversor de modbus a ip

Maquinari

3

fonts d'alimentació dels
conversors
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Element
placa de
comunicacions CAN
BUS 10 (Intemo)
Praetorian
JUNCTION (TZ)


Tipus

Quantita
t
Funció

Maquinari

1

Maquinari

1

Connexió entre controladora i
racks
Controladora dels racks
securitzats

Manteniment del sistema de videovigilància del CPD principal composat pels
element que es recullen tot seguit
Element

Quantitat Observacions
Programari de gestió
Milestone XProtect
d’imatges (recollida,
Management Client Programari
n/a
emmagatzemament)
Milestone XProtect
Programari de gestió
Smart Client 2013 R2 Programari
1
d’imatges (visualització)
licencia SW canal de
dispositivo
Programari
20
licencia SW de
camara
Programari
20
licencia SW canal de
dispositivo Milestone
Interconnect
Programari
20




Tipus

Control d’accessos al CPD de contingència per dos portes d’accés amb lectura
combinada de de tarja de proximitat i empremta dactilar. Aquest sistema ha de
ser autocontingut pel seu funcionament, es a dir que ha de poder permetre o
rebutjar l’accés de segons la configuració de personal autoritzat que tingui
definida amb independència de que pugui o no contactar amb el CPD principal.
També ha de recollir de forma autònoma els accessos permesos o rebutjats i cal
dotar les portes de sensor de porta oberta de fora que es generi una alerta al
sistema de gestió (Systam) en cas que un cop fet l’accés la pota es deixi oberta.
Una mateixa tarja d’accés ha de poder permetre l’accés a ambdós CPD pel
personal que així ho tingui autoritzat. Es valorarà la facilitat per integrar els
sistemes de control d’accés sota una administració única gestionada des del CPD
principal.
120 targes d’accés per ús als sistemes de control d’accés als CPD. Les targes
hauran de complir amb les característiques següents
o Targeta de proximitat RFID (contactless, sense banda magnètica i sense
xip de contacte)
o Protocol: ISO/IEC 14443-4
o Memòria 8K o superior amb filesystem flexible
o Encriptació DES / 2K3DES / 3K3DES / AES
o Llargada de clau: 128 AES
o Certificació CC: EAL5+
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o Compliment NFC: NFC Forum type 4 tag v 2.0 compliant
o UID – unique identifier: 7byte UID Random ID
o Velocitat: 106-848Kbps
o Referències compatibles amb el sistema actual d’accés al cpd principal:
MIFARE DESFire (també targes ICODE amb ISO/IEC 18000)
 Detecció d’incendi a l’interior dels quadres elèctrics A i B del CPD de Contingència
de forma que en cas d’incidència es disposi d’un mecanisme d’aleta inicial abans
de que arribin a generar alerta els sensors de la sala. Aquest sensors han
d’integrar-se al sistema de gestió del CPD (Systam)
 Securització de l’apertura de les portes frontals i posteriors pels racks del CPD de
contingència. Les claus han de ser homogènies. Nombre de racks: 50
 Serveis d’implantació. Es preveu que per la implantació de nous elements puguin
ser necessaris les tipologies de rack que es recullen tot seguit
Tipus
Característiques
Models
actual
de
referencia (*)
Rack Tipus 1

Amplada normal. 600 ample x Rittal DK 5508.181 i DK
1000 fons
5508.110

Rack Tipus 2






Amplada extra per conducció Rittal DK 5509.181 i DK
de cablatge, 800 ample x 1000 5509.110
fons
Rack tipus 3
Amplada extra per conducció Rittal DK 5511.181 i DK
de cablatge i fondària extra per 5511.110
equipaments especials. 800
ample x 1200 fons
(*) A títol il·lustratiu. Es poden proposar alternatives prenent com base les
característiques d’aquest models. La primera referència pes per 1.0000 Kg i la
segona per 1.500 Kg
En tots els casos els racks disposaran de porta frontal simple i posterior de dos
fulles. Ambdues portes seran ventilades (perforades), disposaran de tancament
amb clau i la clau haurà d’homogeneitzar-se amb la clau de la resta de racks del
CPD. El rack estarà preparat per distribuir doble alimentació de corrent als equips
que conté.
Control de temperatura als cubs de fred del CPD principal utilitzant tapes cegues
per regular el flux d’aire. Els models compatibles amb els racks actuals (fabricant
Rittal) son: 7152005 (2U), 7156005 (6U), 7153005 (3U) i 7151105 (1). El nombre
de U lliures actual es de 504. D’aquesta quantitat es descomptaran les U que
ocupin els equipaments que es lliurin com part de la present oferta i s’afegiran
les U dels equipaments que es renovin.
S’inclou a l’abast el trasllat de fins a 20 racks buits d’un CPD a l’altre per
aprofitament dels existents
Servei d’implantació incloent els accessoris necessaris pels racks existents i els
nous que s’incorporin com ara PDU, patch panels, safates, guies pel cablatge,
cargols, etc i tant pel CPD primari com pel de contingència.
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 Al cas del CPD Primari s’inclou la gestió del connexionat elèctric establint i
configurant les unitats de connexió dels racks al sistema de carrils de distribució
elèctrica (anomenats tapoff d’ara endavant). Atenent a la necessària seguretat
elèctrica de la instal·lació caldrà que aquests elements siguin del mateix fabricant
que els actuals (Powernet) i de l’alçada reduïda que correspon a les necessitats
del CPD. S’inclou a l’abast la totalitat de racks que s’implantin al CPD primari amb
independència de si els elements que contenen son o no administrats dins
d’aquest lot. Tots els racks hauran de disposar d’alimentació de dues línies de
corrent (A i B). Addicionalment caldrà disposar al magatzem del CPD del següents
equipaments de reserva per poder atendre de forma ràpida tant avaries com
projectes d’implantació urgent.
Tipus
Característiques
Quantitat
a
disposar
en
reserva
Tapoff Tipus 1
Una sortida monofàsica 16 ampers
4
Tapoff Tipus 2
Una sortida monofàsica 32 ampers
2
Tapoff Tipus 3
Una sortida trifàsica de 16 ampers
n/a
Tapoff Tipus 4
Una sortida trifàsica de 32 ampers
2
Tapoff Tipus 5
Dues sortides monofàsiques de 16 ampers
4
Tapoff Tipus 6
Dues sortides monofàsiques de 32 ampers
n/a
Tapoff Tipus 7
Dues sortides trifàsiques 16 ampers
n/a
Tapoff Tipus 8
Dues sortides trifàsiques de 32 ampers
2


Pel CPD secundari s’inclou l’establiment de línies de distribució de
subministrament elèctric entre els quadres de CPD i els racks, adaptades segons
consum dels racks (habitualment cetac de 16 o 32 ampers, monofàsica o
trifàsica). Tots els racks hauran de disposar de d’alimentació des de dues línes de
corrent connectades a quadres diferents (A i B)



Per tots dos CPD s’inclou les PDU internes als racks pel connexionat elèctric dels
equips així com el propi cablatge elèctric i el cablatge de dades. Pel que fa al
cablatge de dades haurà de tenir les característiques i tipus de connectors
adients per permetre la màxima velocitat i fiabilitat segons el tipus d’enllaç a
establir. El cablatge de dades haurà d’estar certificat pel fabricant o ser certificat
in situ amb els instruments de mesura adients. En qualsevol tant el cablatge
existent com el nou haurà de ser substituït en cas de dubte sobre el seu
funcionament a criteri del CTTI. Així mateix s’inclou a l’abast l’etiquetatge del
cablatge, el manteniment de l’inventari de cablatge instal·lat (port i rack d’origen
i destí), i la retirada del cablatge en desús. AL cas de la retirada serà
responsabilitat de l’adjudicatari l’aplicació dels procediments que estableixi la
normativa mediambiental aplicable.
S’inclou a l’abast el manteniment de la documentació actualitzada sobre el
cablatge elèctric i de dades d’ambdós CPD (origen, desí, tipus, etc).
Nota: S’inclou també l’establiment i posterior retirada del cablatge provisional
que sigui necessari en fases de transició/renovació d’equips on caldrà que
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coexisteixin dels equips antics i nous i on finalment caldrà realitzar consolidació
dels espais ocupats al CPD.


Pels equipaments allotjats a CPD Nucli que no siguin part de l’abast del Lot 2
s’inclou
o L’establiment del cablatge de coure i òptic per la connexió de fins a 20
equips no proveïts o mantinguts pel lot 2.
o La instal·lació del cablatge que calgui establir entre diferents racks del
CPD, el seu etiquetatge, inventariat i la retirada cas que quedi en desús.
Nota: Aquesta funció te com objectiu garantir l’ús correcte de les safates
de conducció de cablatge que son compartides entre múltiples serveis,
evitar les incidències per les actuacions sobre el cablatge i mantenir un
inventari coherent. Els cables de les tipologies, llargades i connectors
corresponents hauran de ser proveïts pel responsable dels equipaments
o pel CTTI. El cablatge intern dels racks d’equipaments allotjats roman
fora de l’abast









Pels cassos on calgui fer instal·lació addicional de cablatge es contemplen
tipologies Cat 5, Cat 5e, Cat-6, Cat-6a, Fibra monomode, Fibra multimode. A les
possibles ampliacions de servei es recollirà el preu per metro tenint en compte
que en tots els casos s’inclou els terminadors del tipus corresponent i que han
de ser certificats a fabrica o certificats in situ per l’adjudicatari amb el
instrumental corresponent.
Renovació de 2 unitats de servei de temps (NTP), una a cada CPD, incloent la
unitat pròpiament dita, el receptor de senyal externa, l’antena i cablatge
necessari a l’edifici (actualment s’utilitzen 2 Lantime Timeserver V4). Els
equipaments han de disposar de doble font d’alimentació.
Habilitar d’una tauleta auxiliar amb rodes on hi càpiga un monitor, pantalla i
ratolí per desplaçar dins del cpd de contingència i connectar-se als equipaments
que calgui configurar localment. A tall d’exemple al CPD principal s’utilitza una
Rocada RD-5250
Establiment dels elements necessaris per l’activitat operativa del servei
o Renovació de 6 pantalles de 42” a la sala d’explotació muntades com
panell 3x2 sobre columnes de suport collades a sostre i terra. Les noves
pantalles han de ser de la mateixa mida amb resolució 4K.
o 3 Ordinadors enrackables cadascun amb dues sortides de monitor 4K per
donar senyal a les pantalles del punt anterior. Han de disposar de
processador de 4 core/8 fils, 16G Ram, 128G disc. També ha de disposar
de teclat i ratolí òptic i un commutador que permeti gestionar tots 3
ordinadors des del mateix teclat i ratolí amés del cablatge necessari.
o 90 ordinadors personals amb les característiques següents: CPU de
vuitena generació o posterior, 4 core/8 fils, 3,4 Ghz o superior, 8G Ram,
128G disc SSD NVMe, teclat, ratolí òptic, pantalla 24” resolució 4k format
4:3 o 16:10. 3 ports usb 3, lector de targes intel·ligents (pot ser a
l’ordinador o al teclat però no independent) No es requereix
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lector/gravador dvd ni wifi. Els ordinadors hauran de ser plenament
compatibles amb Windows 10
o 8 dels ordinadors personals anteriors hauran d’estar dotats de dos
pantalles addicionals de les mateixes característiques, tarja gràfica
interna que permeti gestionar les dos pantalles alhora i suport articulat
per collar a la taula per les dos pantalles.
o 8 dels ordinadors personals anteriors hauran d’estar dotats de trd
pantalles addicionals de les mateixes característiques, tarja gràfica
interna que permeti gestionar les tres pantalles alhora i suport articulat
per collar a la taula per les tres pantalles.
o 16 dels ordinadors personals anteriors hauran d’estar dotats d’una
pantalla addicional de les mateixes característiques, tarja gràfica interna
que permeti gestionar les dues pantalles alhora i suport articulat per
collar a la taula per les dues pantalles.
o 4 ordinadors portàtils amb processador i7 de vuitena generació o
posterior, 4core/8 fils, 4,2Ghz o superior, 16G ram, 256G disc SSD NVMe,
pantalla de 13” o 14” amb resolució QHD o superior, panell IPS, TPM,
ethernet, Bluetooth, wifi n i ac, 3g/4G integrat, lector de targes
intel·ligents integrat, cadenat, bossa de transport, unitat d’acoblament
que inclogui ports usb3 ports de monitor i carrègui les bateries del
portàtil, monitor extern resolució 4k panell IPS de format 4:3 o 16:10 (2
monitors de 24” i 2 de 27”), teclat extern, ratolí òptic extern.
o 10 lectors/gravadors DVD externs USB
o Projector. Resolució 1280x800, 3000 lumens, contrast 10000:1,
connectivitat vga, hdmi, wifi.
o Una impressora làser multifunció amb capacitat per impressió en blanc i
negre i color, sortida en paper A4 i A3, Escaneig de documents,
alimentador automàtic d’originals per ús de l’equip d’administradors de
sistemes. S’inclou els fungibles necessàris durant el contracte.
Nota: L’abast dels serveis de manteniment pels elements recollits
aquest apartat és el mateix que el descrit prèviament pels serveis
processament i programari i per tota la durada del contracte.
particular s’inclou la instal·lació i configuració de les noves versions
programari i actualitzacions de firmware.

en
de
En
de

3.8 Innovació en eficiència energètica
Opcionalment els ofertants podran proposar la realització d’una experiència pilot
d’innovació en eficiència energètica que permeti valorar la idoneïtat d’incorporar noves
tecnologies que disminueixin el consum energètic necessari pel processament de dades.
Per que la proposta sigui vàlida haurà de contemplar:


Un mínim de 8 servidors amb dos xips de processament Intel Xeon o equivalent,
10 cores per xip, 64G de memòria, 512G d’emmagatzemament. Així mateix ha
d’incloure la infraestructura de comunicacions lan necessaria (switch, cablatge,
etc.)
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 Els elements, adaptacions, accessoris, material i ma d’obra necessaris per
establir aquesta infraestructura amb les condicions òptimes de funcionament.
 L’anàlisi dels nivells de consum sostingut amb nivells de càrrega de procés
variable (100%, 50% i 10%) i nivell d’accés a dades també variable (sostingut amb
un mínim de 10 operacions per segons o en repòs).
 Als diversos escenaris caldrà valorar el consum elèctric conjunt dels equips mes
el de tots els elements associats (climatització, ventiladors, bombes impulsores,
etc.)
 L’elaboració de l’estudi del cost total de propietat per un termini de 6 anys
incloent la provisió dels equipaments, el seu manteniment, i el consum d’energia
així com l’establiment de la infraestructura auxiliar necessària (clima, quadres
elèctrics, etc.). Aquest anàlisi ha de contemplar tant la mostra recollida a
l’experiència pilot com l’escalat dels valors obtinguts a una dimensió de 250
servidors com els que participin al projecte.
Nota: Els càlculs de cost exclouran el cost del local però no el de les instal·lacions
necessàries.
El CTTI determinarà el local controlat on dur a terme les valoracions d’eficiència.

3.9 Serveis d’explotació i administració:
L’abast d’aquests serveis inclou tant els entorns Mainframe com els sistemes oberts.

3.9.1 Marc Metodològic
El marc metodològic general és ITIL V3 que serà de compliment obligatori tant pel que
fa a les definicions d’objectius, abast i bones pràctiques dels diferents processos.


L’àmbit d’actuació principal de l’adjudicatari es focalitza a:
o Service Operation: Event Management, Request Fulfillment, Incident
Management, Problem Management, Technology Managemnet, Access
Management, Operations Management
o Service Transition: Transition Planning & Suport, Change Management,
Configuration Management, Validation & Testing Management, Release
Deployment Managemen, Evaluation Management, Service Knowledge
management.
Aquests àmbits han de ser liderats i executats per l’adjudicatari tot i que en
qualsevol cas esta subjecte a les directives del CTTI pel que fa a procediments
operatius, eines i prioritizació.



Els àmbits Service Strategy i Service Design son liderats pel CTTI. Tammateix
l’adjudicatari haurà d’aportar informació i propostes en els aspectes específics
on li requereixi el CTTI.
En aquest sentit s’emfatitza que:
o L’adjudicatari es directament responsable de la monitorització del
rendiment i d’executar les mesures de millora de configuració i
assignació de recursos que permetin optimitzar el consum de recursos i
l’experiència de l’usuari.
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o L’adjudicatari es responsable de donar la informació necessària per poder
realitzar la planificació de capacitat de forma que es pugui anticipar les
necessitats d’increment amb temps suficient per assignar els recursos
necessaris o dotar-ne de nous si fos el cas.
o L’adjudicatari es responsable de donar la informació necessària per poder
mesurar el nivell d’assoliment dels acords de nivell de servei, sigui
emprant les eines proveïdes pel ctti al cas on els indicadors es mesuren
en aquestes eines sigui donant les informacions necessàries pels casos
dels indicadors que es mesures fora d’eina.
Addicionalment al cas específic d’Information Security Management
l’adjudicatari haurà de realitzar les actuacions tècniques concretes per
l’administració de la seguretat dels sistemes inclosos a l’abast.
 L’àmbit Continual Service Improvement es coliderat per CTTI i l’adjudicatari, amb
aportació d’informació i propostes per ambdues parts.
Atesa l’amplia disponibilitat d’informació sobre aquest marc metodològic els punts
següents es focalitzen en els aspectes específics que cal tenir present per la seva
aplicació al cas del CTTI i específicament a CPD Nucli..













Serà obligatòria la utilització de les eines de gestió establertes pel CTTI pel que
fa a tots els tipus de tiquet de servei, mesura d’indicadors, l’inventari, la gestió
del coneixement, i la gestió econòmica/financera.
L’eina de tiqueting serà la base per la mesura del compliment dels acords de
nivell de servei pel que fa a incidències i peticions
Cal mantenir l’inventari completament actualitzat tant pels elements tècnics
(entorns, sistemes operatius, models, adreces ip, etc.) com pels paquets en que
s’agrupen pel seu lliurament als usuaris segons el catàleg de serveis del CTTI
(serveis PAAS, IAAS, hosting, etc.)
Serà obligatòria l’aplicació dels procediments de tiqueting definits per Servei
d’Atenció d’Usuaris del CTTI (SAU)
Serà obligatòria l’aplicació de les directives de seguretat en configuració i
operació que transmeti el CTTI en base als llibres normatius desenvolupats pel
Cesicat, als requeriments de la Direcció General de la Policia o a d’altres
consideracions de seguretat que consideri aplicables.
L’adjudicatari haurà de realitzar les actuacions d’interlocució i coordinació
necessàries pel lliurament del servei interactuant amb els usuaris, el Servei
d’atenció als Usuaris (SAU), el centre de control del CTTI, els adjudicataris d’altres
lots o serveis i d’altres interlocutors que identifiqui el CTTI.
L’adjudicatari haurà de dissenyar i realitzar les actuacions preventives que
permetin disminuir la freqüència i impacte de les incidències
L’adjudicatari haurà d’elaborar i aplicar els procediments d’actuació que
permetin reduir la durada i impacte de les incidències que es produeixin
L’adjudicatari haurà d’elaborar la documentació que permeti al servei d’atenció
a l’usuari incrementar el rati de resolució d’incidències i peticions en primera
trucada o, quan no sigui tècnicament possible, que permeti recollir en primera
trucada la informació suficient per acotar la natura i possibles causes del
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problema, reduint la necessitat de consultes/aclariments posteriors i per tant
agilitzant el servei i millorant l’experiència de l’usuari
 L’adjudicatari haurà de participar activament en l’establiment de mecanismes
d’autoservei que permetin agilitzar la prestació incloent la tipificació de
peticions, desenvolupament de formularis, etc.
 Als casos on l’actualització/renovació/transformació/establiment de nous
serveis tingui una dimensió significativa l’adjudicatari haurà de gestionar
aquestes evolucions definint tasques, responsables, dependències, identificant i
gestionant riscs, gestionant el canvi, acordant les finestres de tall en cas
necessari, establint mecanismes de seguiment, documentant els resultats i en
general fent totes les activitat necessàries per gestionar en forma de projecte
aquestes evolucions prenent com referència metodològica PMBOK del Project
Management Institute. En particular també caldrà que assigni els recursos
humans per la gestió i execució del projecte.

3.9.2 Serveis específics
Es recullen tot seguit aspectes específics que s’inclouen a l’abast del servei




Explotació, Administració i Gestió dels entorns mainframe de CPD Nucli tant a
l’àmbit corporatiu de la Generalitat com a l’específic de la Direcció General de la
Policia. S’inclou la totalitat dels elements i programari descrits per ambdós lots
(z/OS, CICS, DB2, IDMS, Websphere Liberty, DB2 Connect, CA-1, CA-7, Racf, Top
Secret, etc) restant excloses només les activitats de configuració i manteniment
de maquinari que son exclusives del Lot 1. En qualsevol cas s’inclou a l’abast la
notificació d’incidències a l’adjudicatari del Lot 1 quan hi hagi indicis de que es
deuen a elements de maquinari així com la coordinació de les actuacions de
manteniment de maquinari pel possible risc d’afectació al servei.
Explotació, Administració i Gestió dels elements i programari descrits als serveis
del lot 2. Els serveis principals que caldrà lliurar inclouen
o Sistemes Operatius: Windows, Linux (principalment Ubuntu, Red Hat,
Centos, i Oracle Linux), HP/UX, Solaris (a extingir)
o Bases de dades: Oracle, MySql, PostgreSQL, MariaDB, SQl Server,
MongoDB
o Execució d’aplicacions: Weblogic, Tomcat/JBoss, .Net
o Frontals Web: Apache, IIS
o Aplicacions i poductes específics pels quals s’inclou l’explotació i
l’administració (nivell sistemes, no nivell desenvolupament):
 Microstrategy
 Quiterian
 Citrix
 RDM i Devolutions server (administració de producte i scripts de
connexió)
 Adobe LiveCycle
 Microsoft CRM
 Microsoft Host Integration Server (*)
 Microsoft SCCM
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 ArcGis
 OpenOffice
 Wordpress
 Nagios
 Openfire
 Oracle Internet Application Server (a extingir)
 D’altres de complexitat equivalent que s’identifiquin com
necessaris per la prestació del servei
(*) Tant per l’entorn del mainframe corporatiu com per la DGP. S’inclouen
les tasques d’administració i manteniment, incloent en particular les
tasques de gestió de les impressions mainframe que es canalitzen via
Microsoft HIS, amb les adequacions corresponents conforme evolucioni
el parc d’impressores. Així mateix s’inclou el suport a les incidències de
comunicació amb el mainframe des dels llocs de treball, sigui per sessions
3270 o appc. S’inclou també el suport pels mòduls de comunicació propis
de la Generalitat que simplifiquen l’accés APPC.
 Gestió d’espai d’emmagatzemament de dades i realització de còpies de
seguretat (tant els actuals mentre estiguin en ús com els nous que es lliurin com
part d’aquest contracte).
 Servei de mans remotes pels sistemes allotjats a CPD Nucli que estiguin fora de
l’abast dels serveis d’administració. Les tasques a realitzar inclouen verificació
d’indicadors, muntatge de suports digitals (cd, USB...), reinici físic d’equips o
manipulació de botons sempre sota instrucció específica del responsable de
l’equip allotjat i facilitar accés al personal de manteniment o administració
degudament identificat.
 Explotació, administració i gestió de les comunicacions de CPD Nucli Primari i
Contingència, dels CPD de Reus i Zona Franca i de les seus del departament
d’Interior (Veure Annexos pel que fa a la relació de seus).
o Pels CPD s’inclou l’administració d’electrònica: switch estructurats en
diversos nivells d’agregació, VLANs per les diverses funcions, capes de
Firewall, balancejadors, concentradors vpn, detectors d’intrusions,
analitzadors de tràfic, concentradors wifi, consoles administratives,
monitorització, etc.
o Per les seus s’inclou la monitorització i l’administració dels equipaments
LAN dels edificis (switch de d’accés, cores, access points wifi, etc.). Els
equipaments de substitució en cas d’avaria provindran dels canals i
contractes que el CTTI posarà a disposició per aquestes funcions. Les
tasques d’implantació o substitució que calgui realitzar in situ als edificis
estan incloses a l’abast d’aquest contracte.
o S’inclou l’administració dels DHCP i DNS tant centrals com desplegats a
les seus singulars del Departament d’Interior.
o S’inclou l’administració dels sistemes d’identificació per accés controlat a
la xarxa (vpn, radius, identificació per wifi, accessos sota 802.1x, etc.)
o Gestió dels manteniments i reparacions S’inclou a l’abast del servei la
gestió de les reparacions i realització de les substitucions que siguin
necessàries en cas d’avaria sigui utilitzant canals propis de l’adjudicatari
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pels elements que aporta com part del seu servei, sigui utilitzant els
contractes de manteniment que el CTTI posi a disposició per la resta
d’elements.
o S’inclou a l’abast les tasques de configuració necessàries quan es facin
substitucions d’elements d’electrònica sigui per avaria o per
renovació/transformació.
o Als casos on l’actualització/renovació/transformació/establiment de
nous serveis tingui una dimensió significativa l’adjudicatari haurà de
gestionar aquestes evolucions definint tasques, responsables,
dependències, identificant i gestionant riscs, gestionant el canvi,
acordant les finestres de tall en cas necessari, establint mecanismes de
seguiment, documentant els resultats i en general fent totes les activitat
necessàries per gestionar en forma de projecte aquestes evolucions
prenent com referència metodològica PMBOK del Project Management
Institute. En particular també caldrà que assigni els recursos humans per
la gestió i execució del projecte.
o S’inclou a l’abast les tasques de configuració d’elements addicionals que
siguin necessàries per ampliacions de capacitat.
 Servei de monitorització, que inclou:
o Els elements de les sales de CPD Nucli Primari i Contingència
(temperatura, humitat, subministrament elèctric, accessos, etc). Basat en
Systam
o els equipaments i serveis administrats al CPD Nucli Primari i Contingència.
Basat en Nagios
o els equipaments de comunicacions de les seus del Departament. Basat
en Nagios.
o els servidors de lloc de treball desplegats a les seus singulars del
Departament. S’inclou només la monitorització i el reinici cas que estigui
pautat. El manteniment i l’administració d’aquests equips romanen fora
de l’abast. Monitorització basada en Nagios
Excepcionalment es pot donar la circumstància de que calgui monitoritzar
algun sistema remot d’alta criticitat i executar alguna tasca pautada de
recuperació en cas d’anomalia o be de notificació a un altre proveïdor de
serveis. Si es donen casos d’aquesta mena es contemplarien com increment
de servei
El sistema de monitorització Nagios haurà de ser gestionat de forma que
permeti una monitorització efectiva tant dels sistemes i serveis (processos,
bases de dades, etc) com de les comunicacions. Per aquest fi haurà de ser
actualitzat de versió i així mateix el seu contingut haurà de ser actualitzat
conforme es despleguin els agents corresponents o es desplegui/renovi nous
elements. L’abast de la monitorització inclou tant l’estat de funcionament
com els nivells d’ocupació i rendiment. Aquesta informació ha de ser
acumulada al llarg del temps generant els informes corresponents que
detallin els nivells de disponibilitat i els nivells d’us de recursos A partir
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d’aquesta informació l’adjudicatari haurà d’identificar tendències i proposar
les actuacions preventives o conductives necessàries.





Nota: La monitorització específica de l’entorn mainframe es realitzarà
utilitzant les eines especialitzades descrites als apartats de programari del
Lot 1 i 2.
Execució de tasques tipificades: S’inclou a l’abast la realització de les tasques
planificades periòdiques o sota demanda incloent
o Treballs batch dels entorns mainframe, gestionats sobre CA-7
o Copies de seguretat
o Reorganització bases de dades i índexos
o Distribució d’actualització d’antivirus
o Distribució de pegats de sistema o programari
o Desplegament de versions d’aplicacions.
o Generació d’estadístiques
o Transferències periòdiques de fitxers
o I en general qualsevol tasca de manteniment o explotació
procedimentable.
Amés de l’execució pròpiament dita s’inclou el seguiment dels resultats i
l’endegament de les actuacions correctores definides en cas d’anomalia.
Gestió de les sales de CPD Nucli Primari i de Contingència incloent
o Assignació d’espais pels equips a desplegar tenint en compte
l’optimització de recursos de sala, els consums i pesos, etc.
o Supervisió de la instal·lació o retirada d’equipaments i cablatge
o Supervisió de les condicions de funcionament (temperatura, humitat,
etc.)
o Supervisió de l’execució dels contractes de manteniment de les sales
(preventiu, conductiu, correctiu, perfectiu, normatiu, etc.). Com casos
especialment importants cal assenyalar el seguiment de les proves de
detecció d’incendis i de continuïtat elèctrica així com el seguiment de les
reparacions d’avaries.
o Promoció de mesures de millora (ex. ajustament de paràmetres de
climatització)
o Supervisió dels procediments de gestió de sales (registre d’accessos,
registre d’entrades i sortides d’equipament, recollida de les certificacions
de destrucció de suports de dades, etc.)
o Supervisió dels continguts del magatzem, que han de romandre
endreçats i no poden contenir material inflamable.
o Recollida i consolidació de la informació sobre consums elèctrics.
o Control dels accessos
o Acompanyament pels accessos que calgui realitzar a les sales per
personal de terceres empreses degudament autoritzat
o Supervisió del compliment de les mesures de seguretat incloent la
participació en els simulacres d’evacuació de l’edifici i la participació en
el manteniment de la documentació d’autoprotecció
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o Actualització de les versions del programari administrat a la darrera
versió alliberada pel fabricant corresponent o la que especifiqui el full de
ruta de programari del CTTI. Aquesta actualització haurà de fer-se
sempre que esdevingui fora de suport per part del fabricant, en els casos
en que les versions desplegades presentin inestabilitat al funcionament
o riscs de seguretat i en qualsevol cas un cop cada dos anys com mínim.
Nota: Les actuacions d’actualització que a criteri del CTTI calgui realitzar fora de
l’horari laborable per minimitzar risc o impactes es consideren incloses a l’abast
del servei i no donaran lloc a despesa addicionals.
 Administració integral del directori actiu de la Direcció General de la Policia
incloent en particular el desenvolupament i desplegament de les polítiques
necessàries per la totalitat d’equips que s’hi integren
 Manteniment correctiu i evolutiu dels components comuns per
intercomunicació entre els llocs de treball, i el mainframe. A nivell de lloc de
treball requereix tecnologies Natstar, C, C#, C++, VB.Net, Java, CPI-C, MS Host
Integration Server, Kerberos, SQL Server, web services. A nivell mainframe
requereix cobol-cics, appc, web services i Java.
 Manteniment
correctiu
i
evolutiu
dels
components
comuns
d’emmagatzemament d’objectes. Requereix tecnologies VB.net i Java.
 Manteniment correctiu i evolutiu de les utilitzats de sistemes incloent autoservei
de restabliment de contrasenyes, autoservei wifi i autoservei reserves DHCP.
 Manteniment dels sistemes d’autoservei de peticions de l’entorn Mainframe
Corporatiu REQEXP i REQSYS (basat en diàlegs ISPF i DB2).
 Manteniment del sistema de recollida de consums de l’entorn Mainframe
corporatiu i generació dels corresponents fitxers per la repercussió econòmica.
 Realització de les tasques de trasllat dels sistemes d’informació SIPCAT,
SIGESCAT, i BUS de comunicacions, des dels CPD antics on resideixen (Reus, Zona
Franca) cap al CPD Nucli. Es tracta d’un trasllat funcional, movent màquines
virtuals, copiant dades i modificant adreces IP. Les màquines físiques originals
serien retirades i desballestades. Aquesta retirada i desballestament s’inclouen
a l’abast.
 Sistema gestió de logs i traces: S’inclou a l’abast l’establiment de dos sistemes
de gestió de logs i traces. Un destinat a l’àmbit policial i un altre per la resta
d’àmbits. Cadascún d’aquest sistemes comptarà amb elements de procés, xarxa,
emmagatzemament i control d’accessos propis. En tot dos casos hauran de
complir amb les característiques següents:
o El sistema de gestió de logs i traces estarà format per dos components
principals, un destinat a habilitar l’accés online i via web per la consulta
del logs dels serveis de plataforma i l’altre destinat a l’emmagatzematge
de logs dels serveis de plataforma. El primer component està destinat a
facilitar la gestió operativa dels serveis, mentre que el segon dóna
garanties al compliment del marc normatiu vigent en matèria de gestió
de logs/traces.
o Característiques del sistema de consulta online: Es donarà l’accés online
als logs de tots els serveis via un sistema centralitzat de publicació de la
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informació. Per fer-ho, Es donarà accés via una consola web als mateixos.
El sistema de consulta de logs haurà de complir com a mínim amb els
següents requeriments:
 La solució serà multi-tenant permanent segregar la visibilitat de
diferents serveis i aplicacions per diferents col·lectius
 El sistema ha de disposar d’un model de seguretat que sigui capaç
de treballar a nivell d’aplicació.
 Es podrà discriminar la informació de contingut del log a nivell
d’aplicació des de la consola en el cas en què s’accedeixi a
informació d’un element compartit entre més d’una aplicació.
 Els usuaris d’accés al sistema més habituals seran: gestors de les
diferents àrees de CTTI, proveïdors de manteniment de les
aplicacions hostatjades, gestors de CESICAT, personal de
l’adjudicatari. Cadascun dels usuaris ha de tenir accés únicament
a aquella informació que sigui del seu àmbit de responsabilitat.
 Es podran consultar online els logs dels darrers trenta dies
naturals pels entorns productius i d’una setmana pels no
productius.
 El sistema estarà integrat amb GICAR al cas de l’àmbit no policial
i amb el directori de la DGP al cas de l’àmbit policial. L’adjudicatari
serà l’encarregat de gestionar els permisos d’accés al sistema.
 El sistema d’ingesta de logs per carregar la base de dades consulta
ha de disposar d’un sistema de cues que li garanteixi que no es
perd informació de log enfront caigudes de plataforma, talls de
comunicació, etc.
 Entre d’altres, el tipus de logs a tractar seran: logs de sistema,
d’aplicació, del middleware, informació de rendiment, ocupació
de recursos i xarxa.
 L’adjudicatari serà el responsable de la instal·lació i configuració
dels agents que calgui instal·lar al serveis de plataforma.
 Per poder donar compliment als requeriments, l’adjudicatari
haurà de fer un desplegament d’una solució basada en el següent
programari:
 ELK amb el mòdul X-Pack per a hostatjar la part de captura,
emmagatzematge i publicació dels logs tot garantint la
seguretat en l’accés i tractament de la informació.
 Un sistema de cues basat en Logstash (inclòs a X-Pack) que
garanteixi que la transferència de logs és tolerant a
possibles caigudes.
 L’adjudicatari pot proposar una solució alternativa a aquesta
sempre i quan sigui equivalent en prestacions a les esmentades.
El CTTI es reserva el dret d’acceptar-la o d’exigir que s’utilitzi la
que es descriu (ELK i X-Pack).
 L’adjudicatari, durant el primer mes de prestació del servei,
acordarà amb CTTI els detalls tècnics, organitzatius,
procedimentals i de servei que necessiti. Durant els cinc mesos
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següents, desplegarà la solució a tots els serveis de plataforma
objecte del contracte en l’abast inicial. Així mateix, tots els nous
serveis hauran d’estar integrats a la solució.









S’inclou a l’abast 1.400 hores de perfil arquitecte o cap de projecte per cada
anualitat de contracte a fi d’atendre necessitats específiques que requereixin
coneixements diferents als de l’equip habitual de servei. Cas que el perfil de
reforç necessari fos de tècnic o tècnic senior a les hores realitzades se’ls aplicaria
un coeficient reductor de 0,7 per calcular el consum incorregut. Així mateix si for
necessari realitzar les actuacions fora de la jornada laborar s’aplicaria un
coeficient multiplicador de 2.
S’inclou a l’abast l’elaboració de la documentació necessària per les auditories
de compliment de seguretat, de compliment de LOPD i de compliment d’ENS.
S’inclou a l’abast l’aplicació de les mesures de seguretat necessàries per la
correcció de vulnerabilitats. Aquestes actuacions han de ser proactives pel part
de l’adjudicatari en funció als butlletins i actualitzacions de seguretat. Així mateix
s’aplicaran les correccions necessàries a petició del CTTI en funció de les anàlisis
que realitzin tercers autoritzats.
S’inclou a l’abast la realització de les proves de contingència dels serveis
gestionats al CPD Principal. Les proves habitualment es realitzaran per àmbits
específics que orientativament poden ser:
o Comunicacions DGP
o Comunicacions no DGP
o Serveis DGP Mainframe
o Serveis DGP Open
o Serveis Interior Serveis Centrals.
o Serveis DGPEIS
o Serveis SCT
o Serveis Mainframe Corporatiu
o Comunicacions 112 (en aquest cas als CPD de Reus-Zona Franca)
Les proves de contingència inclouran les passes necessàries per donar el servei
des del centre alternatiu durant un període entre 24 i 48 hores i posteriorment
retornar el servei a la seva ubicació normal. La commutació dels sistemes ha de
fer-se sempre garantint que es conserva la totalitat de la informació introduïda
mentre estan actius. Es responsabilitat de l’adjudicatari l’establiment de les
infraestructures i procediments necessaris, la generació de documentació i la
formació del personal necessari per les maniobres de contingència, siguin de
prova o reals. Així mateix per cada prova s’emetrà l’informe corresponent recollit
els temps, anomalies resoltes o no i les possibles millores. Els temps de
commutació hauran d’ajustar-se als previstos en els nivells de servei tret que el
CTTI aprovi una finestra de temps diferent.
S’inclou a l’abast la gestió dels projectes d’implantació de nous serveis, així com
els de renovació i actualització sigui de maquinari o programari. Cada
responsable de projecte haurà de donar informació puntual, com a mínim un cop
per setmana del nivell d’avanç i haurà de gestionar activament l’execució de les
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tasques necessàries, siguin de disseny, provisionament, implantació,
configuració, comunicació, proves, documentació, etc.
 A requeriment del CTTI contractació d’auditoria bianual externa sobre qualitat i
eficiència del servei. Aquesta auditoria haurà de produir una valoració final en
una escala de 1 a 10 documentat els criteris de valoració i raonant la puntuació
assignada. Per la realització de l’auditoria l’adjudicatari haurà de proposar al CTTI
3 empreses independents amb reconeixement al sector TIC (Ex. Gartner, IDC,
Forrester, etc.). El CTTI designarà quina de les tres propostes efectivament ha de
realitzar-se.

3.9.3 Perfils professionals
Per la realització del les tasques del servei continuat es requereix el següent
dimensionament mínim de perfils professionals
Àmbit
Explotació

Gestió

Sistemes Mainframe

Perfil
Dimensionament
Cap Torn
6
Despatx ticketing
1
Operador Mainframe
6
Operador Entorns Oberts
6
Operador Sernior / Planificador Mainframe
2
Operador Senior / Planificador Open
2
Coordinador Virtualització i Comunicacions
1
Coordinador Explotació
1
Coordinador Mainframe
1
Coordinador Web, Bases de Dades i Aplicacions
1
Projectes, Sales, Procediments, Seguretat, Qualitat
5
i Control
Responsable Lliurament del Servei (2)
1
Websphere Liberty + CICS + IDMS/DC + DB2 +
5
IDMS/DB
Sistema Operatiu Mainframe
4
Arquitectura (3)
4

Arquitectura
Web, Base de Dades i
Aplicacions, Web i Base de Dades
Aplicacions
Directori Actiu, Citrix, HIS, SCCM
Virtualització i
Virtualització + Sistemes Operatius Windows i
Comunicacions
Unix
Emmagatzemament i còpies
Administrador Comunicacions
Administrador Comunicacions junior (1)

7
3
7
3
4
2

(1) Un d’ells ubicat a Serveis Centrals del Departament d’Interior amb dedicació
específica a aquest edifici.
(2) In situ amb dedicació plena. Responsable operatiu del lliurament del servei (delivery)
i responsable directe el personal tècnic assignat al servei, tant pels que s’assignin de
forma continuada com transitòriament pel personal que s’assigni als projectes de
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transició o de transformació. No és el gestor administratiu de contracte que es considera
aliè al personal de servei recollit en aquest apartat
(3) Els àmbits principals d’actuació de l’equip d’arquitectura son:
 Diseny, configuració i rendiment de l’arquitectura cloud, especialment
OpenStack, Ceph i Kubernetes
 Implantació wepsphere al mainframe i integració amb aplicatius actuals
 Manteniment dels components d’arquitectura
o Mainframe: recepció de peticions via web service o appc, enviament de
peticions via web service o appc, recollida d’auditories, tractament
d’errors, apertura i tancament de serveis, etc. Aquest components estan
desenvolupats en Cobol/CICS principalment. Caldrà realitzar establir
capacitats equivalents per l’entorn Websphere Liberty, en algun casos
exposant com web service la funcionalitat dels components actuals per
que pugui ser consumida des de qualsevol entorn i en altres portant la
funcionalitat a l’entorn Websphere Liberty.
o Integració mainframe/open
 Client PGME de la DGP per llocs de treball
 Client PGME de la DGP per aplicacions web
 Web service genèric d’accés al mainframe DGP (tant l’actual sobre
IIS+HIS que és a extingir com el nou que és natiu CICS)
 Mòdul de comunicacions APPC mainframe corporatiu
o Open
 Servei de Restabliment de contrasenyes
 Gestor d’objectes (caldrà migrar el backend de SQL Server a Ceph)
 Eines autoservei reserves dhcp
 Eines suport administració wifi
o Eines de suport: monitorització, automatismes, polítiques de
configuració, gestió d’identitats i en general elements que permetin
millorar el rendiment, fiabilitat i productivitat.
Es previsible que conforme maduri la transformació del servei s’incrementi l’ús de
contenidors. En línia amb aquesta evolució, orientativament cap a l’inici del tercer any
de contracte caldrà ajustar la distribució dels perfils traspassant recursos des de l’àmbit
Sistemes Operatius (que passaria de 8 a 6 recursos) cap als àmbits de VirtualitzacióEmmagatzemament i/o Web-Base de dades. S’inclou a l’abast la realització d’aquests
ajustaments de perfils, sigui per substitució del personal assignat al servei o per
processos de formació/reciclatge.
Aquest dimensionament es considera el mínim per la realització del servei. Els ofertants
hauran d’incloure a les seves propostes el dimensionament detallat proposat que haurà
de ser igual o superior a aquest. Si el dimensionament inicial no resultes suficient pel
desenvolupar amb qualitat i rapidesa les tasques del servei i assolir els acords de nivell
de servei l’adjudicatari està obligat a la incorporació dels recursos addicionals
necessaris.
El personal de servei de l’àmbit explotació estarà ubicat al mateix CPD Principal mentre
que la resta estarà ubicat en una seu policial a la ciutat de Barcelona excepte el cas
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específic d’un administrador de comunicacions júnior que s’ubicarà als Serveis Centrals
del Departament d’Interior.
Aquest personal haurà de disposar del pla de formació continuada corresponent que
permeti garantir la vigència del seu coneixement i la seva idoneïtat per les tasques a
desenvolupar. Cada any del contracte l’adjudicatari haurà de:



Presentar el pla de formació previst per l’any que estarà subjecte a l’aprovació
del CTTI.
Justificar l’efectiva realització i aprofitament a la fi de l’any corresponent.

El CTTI podrà requerir a l’adjudicatari la substitució del personal que segons el seu criteri
no reuneixi les característiques idònies pel servei a realitzar. Aquesta substitució ha de
ser realitzada en un termini màxim de 3 mesos. De la mateixa forma a l’inici del contracte
l’adjudicatari haurà de presentar els perfils del personal concret que proposa per la
realització del servei incloent les seves qualificacions i experiència professional, estant
obligat a la presentació d’alternatives pels candidats que el CTTI consideri no idonis.
No es requereix la substitució del personal durant les vacances, que en qualsevol cas
caldrà articular en torns per grups d’especialitat. Tampoc es requereix la substitució en
cas de baixa per malaltia de durada inferior al mes. Altrament sí que cal incorporar el
personal de substitució corresponent.

3.10 Serveis de transformació i millora
S’inclou a l’abast els serveis, activitats, equipaments, materials, llicències, i qualsevol
altre element necessari per assolir el desplegament dels equipaments i serveis descrits
anteriorment.
Com casos particulars estan específicament incloses







La migració a les noves infraestructures mainframe, incloent també la migració
de cintes virtuals que encara no hagin expirat. L’adjudicatari del Lot 2 serà
responsable de la realització d’aquesta migració en 6 mesos a partir de que quedi
establert el nou servei. Cas que no s’assoleixi la migració en els terminis anteriors
l’adjudicatari del Lot 2 haurà de realitzar les contractacions necessàries per
mantenir els serveis i assumir-ne el cost.
La implantació i migració als nous serveis. L’adjudicatari del Lot 2 haurà de
mantenir les infraestructures preexistents fins que es completi la migració.
La migració als nous sistemes d’emmagatzemament i còpies de seguretat.
L’adjudicatari del Lot 2 serà responsable de la realització d’aquesta migració dins
dels terminis establerts per que el Lot 1 mantingui els sistemes antics. Cas que
no s’assoleixi la migració en els terminis anteriors l’adjudicatari del Lot 2 haurà
de realitzar les contractacions necessàries per mantenir els serveis i assumir-ne
el cost.
L’establiment de les noves eines de virtualització de x86, virtualització
d’emmagatzemament, virtualització de xarxa i les eines associades de
monitorització, inventari i orquestació
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 La migració dels sistemes operatius Windows a versió 2016 (s’inclou a l’abast les
tasques a realitzar per sistemes, no les que hagin de realitzar els
desenvolupadors o usuaris)
 La migració dels sistemes operatius Red Hat a la versió 7.4 o la que estigui
alliberada en el moment d’inici del contracte.
 La migració de les bases de dades Oracle a versió 12 (s’inclou a l’abast les tasques
a realitzar per sistemes, no les que hagin de realitzar els desenvolupadors o
usuaris)
 L’actualització a versió actual del sistema de monitorització Nagios i els agents
desplegats.
 Implantació de l’entorn Websphere Liberty a la Direcció General de la Policia i
desplegament de dues aplicacions pilot fins a l’entorn de producció, establint els
procediments de desplegament, monitorització i validació corresponents, donat
suport a l’evolució dels components comuns entre aplicacions i generant la
documentació necessària per sistemes, explotació i desenvolupament.
 De forma general tot el programari i el firmware del maquinari de sistemes i
comunicacions administrat dins del lot haurà de ser actualitzat a la darrera versió
alliberada pel fabricant o per la comunitat en cas de que sigui codi obert amb les
següents freqüències
o Un cop cada dos anys com màxim de forma general.
o Un cop cada 6 mesos per l’electrònica de comunicacions (firewalls,
balancejadors, etc). S’exclouen els switch que seguiran el cicle normal de
2 anys.
o De forma immediata en cas que de vulnerabilitat de seguretat rellevant.
Les actuacions que a criteri del CTTI hagin de fer-se fora de l’horari laborable per la seva
afectació al servei o pel risc que representen es consideren incloses a l’abast i no
donaran lloc a despesa addicional.
L’adjudicatari haurà de proposar els recursos addicionals necessaris per la realització de
les tasques de transformació i millora de forma que:




es puguin dur a terme sense impactar el servei ordinari
es realitzin dins els terminis previsions pel solapament entre infraestructures
antigues i noves
es realitzin dins del calendari previst per les fases de prestació del servei.

En qualsevol cas l’esforç destinat a aquestes activitats no podrà ser inferior a 10.000
hores que hauran de justificar-se al responsable de servei del CTTI. D’aquestes hores al
menys la meitat han de correspondre a perfil de cap de projecte o arquitecte mentre
que la resta corresponen a tècnics de les especialitats que siguin necessàries per la
transformació i millora..

3.11 Prestació del servei
Per la prestació del servei seran d’aplicació les condicions que es recullen tot seguit


Cobertura horària:
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La cobertura horària pel Lot 1 es 24x7 en la resolució d’avaries que impactin o
posin en risc la disponibilitat de serveis i horari d’oficina per la resta de casos.
Pel que fa al Lot 2 l’horari normal de servei serà de 8 hores a realitzar entre les 8
del matí i les 18:30 de la tarda en dies feiners a Barcelona.
Fora d’aquest horari l’adjudicatari haurà de garantir la següent disponibilitat
Comunicacions
Explotació

1 administrador de guàrdia
1 Cap de Torn presencial al CPD
1 operador / planificador d’àmbit mainframe presencial al CPD
1 operador / planificador d’àmbit open presencial al CPD
Sistemes Mainframe 1 tècnic DB/DC de guàrdia
1 tècnic sistema operatiu de guàrdia
Sistemes Open
1 tècnic Dase de dades de guàrdia
1 tècnic Web de guàrdia
1 tècnic Sistema Operatiu – Unix/Linux de guàrdia
1 tècnic Sistema Operatiu – Windows de guàrdia
1 tècnic Virtualització / Emmagatzemament de guàrdia

El personal de guàrdia haurà d’estar localitzable per telèfon mòbil i estar en
disposició d’acudir presencialment a seu lloc de treball habitual o a les sales de
CPD Nucli en un temps inferior a 1 hora
L’equip d’operació present en qualsevol moment ha de disposar de la capacitat
per monitoritzar i intervenir sobre la totalitat dels entorns inclosos a l’abast del
contracte.
 Mitjans materials: Els adjudicataris haurà de dotar al personal destinat al servei
de les eines següents:



o Telèfons mòbils: pel personal gestor, personal de guàrdia, personal que
es desplaci entre seus (ex. per una intervenció a Reus), responsables de
grup.
o Mitjans de desplaçament pels casos on el servei ho requereixi
o Ordinadors portàtils pel personal gestor, personal de guàrdia o personal
que s’hagi desplaçat
o Eines de treball i material per efectuar les reparacions incloses a l’abast
del contracte amb compliment estricte de les normatives aplicables en
matèria de seguretat e higiene al treball.
o Altres elements que resultin necessaris per la natura de l’activitat a
desenvolupar
Confidencialitat, Seguretat i Operativa: Atenent als requeriments de seguretat
del servei tant el personal dedicat com el de reforç per transformació o projectes
haurà de signar a títol individual l’acord de confidencialitat corresponent sobre
les tasques que desenvolupa. Així mateix estarà subjecte a
o Les directives de seguretat que estableix la Direcció General de la Policia
tant pel que fa a l’accés als edificis
o Les directives de seguretat que estableix la Direcció General de la Policia
pel que fa a l’ús de sistemes d’informació.
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o Les normatives relatives a procediments operatius de CPD Nucli, que
estaran documentades per escrit i cobriran aspectes com el control
d’accés físic, els registres d’entrada i sortida d’equipaments al CPD o als
edificis, els procediment d’autorització per realitzar còpies o
restauracions, la ubicació de la documentació del servei, les llistes de
comprovació en l’establiment de serveis, etc.
 No exclusivitat: El CTTI podrà establir nous serveis o sistemes en el CPD Nucli
sigui pels mateixos àmbits recollits en la present licitació o per altres àmbits als
que el CTTI proveeixi serveis. Per fer-ho el CTTI podrà segons el seu criteri
utilitzar els mecanismes d’ampliació/ajustament del servei previst en aquesta
licitació o bé establir d’altres acords. En aquest darrer cas seguirien sent
d’aplicació només els serveis de gestió de sala i de mans remotes descrites dins
de l’abast del Lot 2 de la present licitació.
 Propietat intel·lectual: Tota la documentació, programes, configuracions i
metodologies desenvolupades per la realització del servei seran propietat
intel·lectual del CTTI i l’adjudicatari estarà obligat a lliurar-los en format
electrònic original editable.
Nota: Els programari comercials desenvolupats prèviament, amb drets d’autor
reservats i que es llicència per ús com part dels serveis no estan subjectes a
aquesta consideració
 Drets d’imatge: Els adjudicataris no podrà publicitar la natura dels serveis
realitzats, difondre cap detall tècnic, utilitzar els logos, marques o les referències
del CTTI, la Generalitat, el Departament d’Interior o la Direcció General de la
Policia tret que hi hagi una autorització explicita i escrita en aquest sentit que en
qualsevol cas haurà d’estar establerta per una finalitat, àmbit de difusió, i abast
temporals concrets i limitats.
 No obsolescència: Els adjudicataris estan obligat a garantir el manteniment del
servei durant la l’execució del contracte incloent la disponibilitat i instal·lació de
recanvis, la correcció d’errors, la disponibilitat d’ampliacions de capacitats i la
totalitat de les prestacions previstes compromeses.
Cas que no es puguin garantir aquestes prestacions l’adjudicatari hauran
d’establir elements equivalents i hauran d’assumir les despeses de
migració/transformació.
D’altra banda, atès el temps que pot haver entre la presentació de les propostes
i la implantació dels nous serveis, es possible que al moment de la implantació
els elements proposats ja no estigui disponibles per part dels fabricants
correspons o que s’hagi anunciat famílies de productes nous que substitueixen
els proposats. En a quest cas i a fi de garantir el millor servei i manteniment
posterior l’adjudicatari estarà obligat a lliurar els elements de les noves famílies
de productes que en tots els casos han de tenir les mateixes prestacions o
superiors. Serà preceptiu que l’adjudicatari presenti un informe justificatiu de
l’oportunitat de millora i en qualsevol cas caldrà comptar amb el vis-i-plau per
part del CTTI recollit en acta del comitè executiu del contracte.
 Llocs de treball: Atenent a la natura dels serveis i les exigències de seguretat, el
personal de servei del Lot 2 estarà ubicat en seu de la Direcció General de la
Policia. El personal d’explotació estarà ubicat al Complex Central de forma que
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estigui pròxim a la sala del CPD Primari, tot i que segons ho requereixi la seva
activitat pot haver de desplaçar-se al CPD de Contingència. El personal
d’administració de sistemes i gestió estarà ubicat en una seu policial al terme
municipal de Barcelona. El personal que realitzi les tasques d’implantació inicial
de nous equipaments i migració dels serveis actuals caldrà que realitzi aquestes
activitats des de la seu del CPD primari. El personal de servei haurà d’estar
dedicat a aquest contracte, sense que pugui gestionar d’altres contractes serveis
o clients des de les ubicacions de la DGP.
S’inclou a l’abast els desplaçaments ocasionals que calgui realitzar a seus
singulars o al CTTI per seguiment de projectes i seguiment de contracte així com
les intervencions que calgui realitzar in situ als CPD de Reus i Zona Franca.
 Ubicació dels sistemes: Els sistemes a administrar estaran ubicats a les sales de
CPD Nucli sense que puguin dependre pel seu funcionament d’elements externs
tret dels casos següents:
o Electrónica de comunicacions de les seus administrades remotament (*).
o Controladors de domini de la Direcció General de la Policia que seran
administrats remotament (*).
o Servidors DNS i DHCP de les seus singulars del Departament d’Interior
que seran administrats remotament (*).
o Servidors addicionals que calgui monitoritzar remotament i que
s’afegeixin al dimensionament inicial del servei (*)
o Comunicacions cap a l’exterior per notificació d’avaries, baixada
d’actualitzacions (ex. signatures d’antivirus, pegats de fabricant) o
d’altres requeriments específics que en qualsevol cas només podran ser
establerts prèvia autorització escrita del CTTI.
o Situacions d’excepció que siguin aprovades pel CTTI previa verificació
amb els responsables de seguretat corresponents a l’àmbit afectat.
(*) L’administració remota haurà de realitzar-se només per part del personal
assignat al servei i des de les seus on esta ubicat segons es descriu
anteriorment.

3.12 Acords de Nivell de Servei
La mesura de la qualitat del servei es realitzarà en base a un conjunt d’indicadors que es
mesuraran periòdicament i hauran d’assolir uns nivells de compliment objectiu. Cas que
no s’assoleixin els nivells objectius es considerarà que hi ha un nivell d’incompliment
que pot donar lloc a les penalitzacions que es recullen al plec administratiu d’aquesta
licitació. Es denomina Acords de Nivell de Servei al conjunt d’indicadors i els nivells ha
d’assolir cadascun (ANS de forma abreujada)
L’adjudicatari haurà de presentar el càlcul dels ANS amb la periodicitat que s’estableix
per cada indicador detallant les dades i els càlculs realitzats. El CTTI revisarà aquest
informe i, si s’escau, farà les esmenes necessàries a la categorització i càlculs.

3.12.1 Definicions preliminars
En aquest apartat es recullen les definicions que regeixen la mesura dels ANS incloent:


Graus d’assoliment
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 Característiques dels indicadors
 Tipus d’incompliments
 Nivells de criticitat
 Interrupcions de servei
 Càlcul dels indicadors
 Altres consideracions sobre els indicadors

3.12.1.1 Graus d’assoliment
Cada indicador mesurat pot assolir els següents valors:





Grau 1: Deficient
Grau 2: Insatisfactori
Grau 3: Satisfactori
Grau 4. Excel·lent

El grau 4 serà el nivell objectiu, mentre que el grau 3 serà el nivell d’acompliment mínim
per considerar que l’indicador és satisfactori.

3.12.1.2 Característiques dels Indicadors
Els indicadors tindran les següents característiques:












Codi. Identificador únic de l’indicador.
Tipus d’Indicador: Segons l’aspecte a mesurar serà un entre els següents
o Indicador de disponibilitat
o Indicador d’activitat
o Indicador de transformació
o Indicador d’objectius globals i qualitat
Nom. Defineix l’objecte de mesura de l’indicador.
Àmbit d’aplicació. Determina els serveis sobre els que es mesura l’ANS.
Descripció. Descripció de l’indicador i el seu objectiu. S’inclouen les restriccions
necessàries per dur a terme el càlcul del valor de l’indicador (per exemple
restriccions horàries, tipificació dels incidents,...)
Fórmula d’obtenció/eina. Fórmula a aplicar pel càlcul del valor de l’indicador de
mesura, identificant les variables que intervenen al càlcul (mètriques) ) i, si
s’escau, la referència a l’eina que permet l’automatització i extracció de les
dades.
Periodicitat. Freqüència de mesura del valor de l’indicador.
Llindars de grau per a la definició dels trams. Valors que defineixen el grau de
compliment del nivell de servei exigit. Per a cada indicador es definiran 4 llindars
de grau. En funció de la banda en que es trobi l’indicador presentarà els valors
següents:
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3.12.1.3 Tipus d’incompliment
Estableix el nivell d’incompliment incorregut que es classificarà com:




Incompliment molt greu
Incompliment greu
Incompliment lleu

Els incompliments podran donar lloc a les penalitzacions que preveu el plec de clàusules
administratives.

3.12.1.4 Nivells de criticitat
Atenent a l’impacte que pot representar la seva indisponiblitat els diferents sistemes
d’informació siguin aplicacions a mida o paquetitzades es classificaran segons els nivells
de criticitat següents:







Criticitat Màxima: S’assignarà als sistemes d’informació dels quals depengui
l’activitat operativa dels cossos i organismes implicats en la protecció de vides i
bens dels ciutadans. La durada de les interrupcions es mesurarà sobre l’interval
24x7x365
Criticitat Alta: S’assignarà als sistemes d’informació dels quals depengui
l’activitat d’atenció al ciutadà, als sistemes emprats per mes d’un Departament
o Organisme, i als que en cas d’interrupció tinguin impacte a nivell econòmic o
d’imatge per la Generalitat o el CTTI. La durada de les interrupcions es mesurarà
sobre l’interval 24x7x365
Criticitat Normal: S’assignarà als elements relacionats amb l’activitat de gestió
interna de l’administració. La durada de les interrupcions es mesurarà sobre
l’interval de 8 a 19 en dies feiners.
Criticitat Baixa: S’assignarà als elements relacionats amb desenvolupament,
proves i formació. La durada de les interrupcions es mesurarà sobre l’interval de
8 a 19 en dies feiners.

3.12.1.5 Interrupcions de servei
Es considerarà interrupció del servei las situacions on:




Els sistemes de informació no estiguin disponibles pels seus usuaris o
Estiguin disponibles per menys del 50% dels usuaris o
Estiguin disponibles per mes del 50% dels usuaris però amb dificultats de
rendiment, fiabilitat o qualitat que no permetin als usuaris el seu us normal.

Informat per l’Assessoria Jurídica del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública el 25 de juliol de 2019
Informat per l’Òrgan de Control Intern del CTTI el 2 d’octubre de 2019
Pàgina 53 de 83
Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25

Generalitat de Catalunya
Centre de Telecomunicacions
i Tecnologies de la Informació
L’adjudicatari del Lot 1 serà considerat responsable de les interrupcions de servei només
en els casos en que la causa de la interrupció es degui a una de les següents causes



mal funcionament del maquinari o programari inclòs al l’abast del lot 1
activitats que estigui realitzant pel procés inicial de transformació dels
equipaments inclosos al lot 1.

La resta de casos es considerarà que corresponen a l’àmbit de competència de
l’adjudicatari del lot 2.
No tindran consideració d’interrupció de servei



els períodes prèviament aprovats pel CTTI destinats a la realització de tasques de
manteniment, canvis o desplegaments.
els casos deguts a causes alienes a l’abast dels lots i que no disposin d’elements
de contingència.

Nota: Si la causa de la interrupció és aliena a l’abast dels lots però s’han habilitat
infraestructures de contingència aleshores l’adjudicatari de lot 2 es responsable de que
aquestes infraestructures alternatives assumeixin el servei i seran plenament aplicables
els ANS i possibles penalitzacions.

3.12.1.6 Càlcul dels Indicadors
Per tot indicador s’estableixen 4 llindars per definir els trams lineals que han de
permetre l’obtenció del grau associat.
Pel valor mesurat per un indicador (valor indicador), s’haurà de cercar entre quins
llindars es troba i aplicar el següent procediment, tenint en compte si els valors definits
pels llindars (Valor 1 – Valor 4) son creixents o decreixents:
Per valors de llindars creixents (valor Llindar Grau 1 < valor Llindar Grau 4)




Si el valor és igual o inferior al llindar 1, el grau serà 1.
Si el valor és igual o superior al llindar 4, el grau serà 4.
Pels valors compresos entre el llindar i el llindar 4 s’aplicarà la fórmula de càlcul
del grau.

Per valors de llindars decreixents (valor Llindar Grau 1 > valor Llindar Grau 4)




Si el valor és igual o superior al llindar 1, el grau serà 1.
Si el valor és igual o inferior al llindar 4, el grau serà 4.
En la resta de casos s’aplicarà la fórmula de càlcul del grau.

Formula de càlcul del grau:
𝐺𝑟𝑎𝑢 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
+ 𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
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En aplicar la formula de càlcul del Grau, cal tenir en compte les següents consideracions:




Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, el valor del “Grau inferior”
correspon al mes alt dels graus on es repeteix el llindar.
Per exemple, quan el llindar del Grau 1 i el llindar del Grau 2 tenen el mateix valor,
el “Grau inferior” te com valor 2.
Quan el valor mesurat per un indicador (valor indicador) coincideix amb algun
dels valors definits pels llindars (Valor 1, Valor 2, Valor 3), es prendrà com a
“Valor llindar inferior” el valor corresponent al llindar coincident.
Exemple de coincidència: Suposant els següents valors de llindars:
Llindar Grau 1 i el Llindar Grau 2 prenen el mateix valor: 20%
Llindar Grau 3 pren valor 75% i
Llindar Grau 4 pren valor 95%
quan el valor mesurat pel l’indicador pren valor 20% aleshores
el “Valor llindar grau inferior” pren valor 20%
el “Valor llindar grau superior” pren valor 75% i
el “Grau inferior” pren valor 2.
L’indicador resultant seria:

20%−20%
75%−20%

+2=2

Exemple de càlcul:
Nota: aquest exemple es il·lustratiu, l’indicador descrit no aplica al present plec:
Suposem que tenim l’indicador “Eficiència atenció trucada” que pot prendre valors
percentuals entre 0% i 100% i que el valor objectiu és 95%. Si s’han definit els següents
llindars:





Llindar Grau 1. El valor de l’indicador és 20%
Llindar Grau 2. El valor de l’indicador és 50%
Llindar Grau 3. El valor de l’indicador és 75%
Llindar Grau 4. El valor de l’indicador és 95%
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Si el valor mesurat en un període per l’indicador “Eficiència atenció trucada” ha estat
82% el grau calculat és: ((82-75)/(95-75))+3=3,35.

Aquest model és dinàmic, ja que permet adaptar-se en el temps a nous nivells objectius
i nivells mínims, mantenint la mateixa escala de graus.

3.12.1.7 Altres consideracions sobre els indicadors
Període de carència: Durant els primers 6 mesos de contracte s’aplicarà un període de
carència a les interrupcions dels serveis de criticitat baixa i normal. No hi haurà període
de carència pels serveis de criticitat alta i màxima
Incidència sobre múltiples serveis: Quan s’esdevingui una interrupció de servei que
afecti múltiples sistemes d’informació degut a una causa comuna per tots ells es
considerarà una única interrupció de servei, no múltiples. D’altra banda es mesurarà
aplicant els indicadors corresponents al nivell de criticitat mes alt entre els de tots els
sistemes d’informació afectats.
Esdeveniments extraordinaris: Si es donés el cas d’indisponiblitat completa del CPD
Primari per causa major que sigui aliena a l’abast d’aquesta licitació (ex. incendi,
indisponiblitat de subministrament elèctric o climatització, atemptat, etc.) aleshores de
forma excepcional tots els llindars de temps per restablir els serveis s’incrementarien en
3 hores. Queden expressament excloses d’aquesta consideració les indisponibilitats
degudes a incidències al maquinari o programari objecte de la present licitació. Tampoc
tindran aquesta consideració les indisponibilitats que es derivin d’actuacions realitzades
pel personal adscrit al servei.
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Entrada en funcionament: La mesura dels indicadors pels nous sistemes d’informació
que s’estableixin es realitzarà a partir del moment en que l’entorn productiu contingui
dades reals amb independència del nombre d’usuaris actius.
Entorns de formació: Els entorns de formació no tindran la consideració d’entorn
productiu excepte al cas de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en que degut a
la natura de la seva activitat l’entorn de formació ha de considerar-se productiu.
Indicadors d’activitat per incidències: S’exclouran les incidències on estigui afectada la
disponibilitat ja que la disponibilitat es mesura amb els seus propis indicadors. Per la
resta d’incidències, en tant que la disponibilitat no esta afectada, es mesurarà el temps
de resolució tenint en compte només les hores laborables en que el ticket ha estat
assignat als grups resolutors de l’adjudicatari.
Indicadors d’activitat per peticions: El temps es mesurarà tenint en compte només les
hores laborables que el ticket ha estat assignat als grups resolutors de l’adjudicatari. Es
tindran en compte només les peticions que puguin realitzar-se com procediments
tipificats que no requereixin acordar finestra d’actuació. A tall d’exemple




es tindrien en compte
o desplegament d’actualitzacions d’aplicacions en entorns no productius
que no requereixin finestra d’actuació
o gestió d’usuaris i permisos
no es tindrien en compte
o Peticions que requereixin disseny a mida. Per exemple canvis en
estructura de base de dades
o Actuacions que requereixin pactar finestra d’actuació, independentment
de si l’entorn és productiu o no.
o Actuacions que per la seva dimensió hagin de ser qualificades com
projecte, per exemple incorporació de nous hypervisors, contenidors o
instàncies.

Constitució en demora: Pels indicadors de transformació la constitució en demora del
contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per part del CTTI.
Fonts d’informació: Sempre que sigui possible s’utilitzaran com fons d’informació per
la mesura d’indicadors les eines establertes pel CTTI incloent el sistema de ticketing, els
sistemes de monitoratge, i les eines específiques de càlcul d’indicadors.
Millora dels indicadors: Durant la prestació del servei el CTTI i el proveïdor podran
acordar l’establiment d’indicadors addicionals o la modificació dels inicials sempre amb
l’objectiu d’assolir una major qualitat i una mesura mes efectiva. Aquesta modificació
necessàriament ha de comptar amb l’aprovació per part del CTTI recollida en acta del
comitè executiu.
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3.12.2 Definició dels indicadors
Àmbit
d'aplicació
Sistemes de
criticitat
màxima
Sistemes de
criticitat
màxima
Sistemes de
criticitat
màxima
Sistemes de
criticitat
màxima

Codi

Tipus

Nom

Descripció

Fòrumula d'obtenció

DIS-001

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Màxima 1

Interrupcions de molt llarga
durada afectant sistemes de
criticitat màxima
Interrupcions de llarga durada
afectant sistemes de criticitat
màxima

Nombre d'interrupcions amb
durada superior a 3 hores en
sistemes de criticitat màxima
Nombre d'interrupcions amb
durada entre 1 i 3 hores en
sistemes de criticitat màxima
Nombre d'interrupcions amb
durada entre 15 minuts i 1 hora en
sistemes de criticitat màxima
Nombre d'interrupcions amb
durada inferior a 15 minuts en
sistemes de criticitat màxima
Nombre d'interrupcions amb
durada superior a 4 hores en
sistemes de criticitat alta
Nombre d'interrupcions amb
durada entre 90 minuts i 4 hores
en sistemes de criticitat alta
Nombre d'interrupcions amb
durada entre 30 minuts i 90 minuts
en sistemes de criticitat alta
Nombre d'interrupcions amb
durada inferior a 30 minuts en
sistemes de criticitat alta
Nombre d'interrupcions amb
durada superior a 2 hores en
sistemes de criticitat normal
Nombre d'interrupcions amb
durada entre 45 minuts i 2 hores
en sistemes de criticitat normal
Nombre d'interrupcions amb
durada inferior a 45 minuts en
sistemes de criticitat normal
Nombre d'interrupcions amb
durada superior a 4 hores en
sistemes de criticitat baixa

DIS-002

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Màxima 2

DIS-003

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Màxima 3

DIS-004

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Màxima 4

DIS-005

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Alta 1

Sistemes de
criticitat alta

Interrupcions de molt llarga
durada afectant sistemes de
criticitat alta

DIS-006

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Alta 2

Sistemes de
criticitat alta

Interrupcions de llarga durada
afectant sistemes de criticitat alta

DIS-007

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Alta 3

Sistemes de
criticitat alta

Interrupcions de mitja durada en
sistemes de criticitat alta

DIS-008

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Alta 4

Sistemes de
criticitat alta

Interrupcions de curta durada en
sistemes de criticitat alta

DIS-009

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Normal 1

Sistemes de
criticitat normal

DIS-010

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Normal 2

Sistemes de
criticitat normal

DIS-011

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Normal 3

Sistemes de
criticitat normal

Interrupcions de mitja durada en
sistemes de criticitat normal

DIS-012

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Baixa 1

Sistemes de
criticitat baixa

Interrupcions de llarga durada
afectant sistemes de criticitat
baixa

Interrupcions de mitja durada en
sistemes de criticitat màxima
Interrupcions de curta durada en
sistemes de criticitat màxima

Interrupcions de molt llarga
durada afectant sistemes de
criticitat normal
Interrupcions de llarga durada
afectant sistemes de criticitat
normal
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Periodicitat

Grau
1

Grau
2

Grau
3

Grau
4

Tipus
d'incompliment

Trimestral

1

0

0

0

Grau 1: Molt
greu

Trimestral

2

1

0

0

Trimestral

3

2

0

0

Trimestral

4

3

0

0

Trimestral

2

1

0

0

Trimestral

3

2

0

0

Trimestral

4

3

0

0

Trimestral

5

4

0

0

Mensual

2

1

0

0

Mensual

3

2

0

0

Mensual

4

3

0

0

Mensual

6

4

0

0

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
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Codi

Tipus

Nom

Àmbit
d'aplicació

Descripció

Fòrumula d'obtenció

Periodicitat

Grau
1

Grau
2

Grau
3

Grau
4

DIS-013

Disponibilitat

Disponibilitat Criticitat
Baixa 2

Sistemes de
criticitat baixa

Interrupcions de mitja durada en
sistemes de criticitat baixa

Nombre d'interrupcions amb
durada fins a 4 hores en sistemes
de criticitat baixa

Mensual

7

5

0

0

ACT-01

Activitat

Activitat - Incidències
Producció 1

Sistemes
productius

Resolució del 35% de les
incidències dins de les primeres 8
hores

Percentatge d'incidències resoltes
en 8 hores o menys

Mensual

35%

60%

75%

90%

Grau 1: Greu

ACT-02

Activitat

Activitat - Incidències
Producció 2

Sistemes
productius

Resolució del 70% de les
incidències dins de les primeres
16 hores

Percentatge d'incidències resoltes
en 16 hores o menys

Mensual

70%

90%

90%

90%

Grau 1: Greu

ACT-03

Activitat

Activitat - Incidències
Producció 3

Sistemes
productius

Resolució del 100% de les
incidènices dins de les primeres
80 hores

Percentatge d'incidències resoltes
en 80 hores o menys

Mensual

100%

100%

100%

100%

Grau 1: Greu

ACT-04

Activitat

Activitat - Incidències No
Producció 1

Sistemes no
productius

Resolució del 25% de les
incidències dins de les primeres 8
hores

Percentatge d'incidències resoltes
en 8 hores o menys

Mensual

25%

45%

70%

90%

Grau 1: Lleu

ACT-05

Activitat

Activitat - Incidències No
Producció 2

Sistemes no
productius

Resolució del 50% de les
incidències dins de les primeres
16 hores

Percentatge d'incidències resoltes
en 16 hores o menys

Mensual

50%

75%

80%

90%

Grau 1: Lleu

ACT-06

Activitat

Activitat - Incidències No
Producció 3

Sistemes no
productius

Resolució del 100% de les
incidències dins de les primeres
80 hores

Percentatge d'incidències resoltes
en 80 hores o menys

Mensual

100%

100%

100%

100%

Grau 1: Lleu

ACT-07

Activitat

Activitat - Peticions
tipificades 1

Tots els
sistemes

Resolució del 35% de les
peticions tipificades dins les
primeres 16 hores

Percentatge de peticions
tipificades resoltes en 16 hores o
menys

Mensual

35%

40%

45%

50%

Grau 1: Lleu

ACT-08

Activitat

Activitat - Peticions
tipificades 2

Tots els
sistemes

Resolució del 60% de les
peticions tipificades dins les
primeres 32 hores

Percentatge de peticions
tipificades resoltes en 32 hores o
menys

Mensual

60%

70%

80%

90%

Grau 1: Lleu

ACT-09

Activitat

Activitat - Peticions
tipificades 3

Tots els
sistemes

Resolució del 100% de les
peticions tipificades dins les
primeres 80 hores

Mensual

100%

100%

100%

100%

Grau 1: Lleu

Transformació

Lot 1 - Especificacions
d'espai subministrament
elèctric i cablatge

Serveis Lot 1

Disponibilitat de les
especificacions de requeriments
d'espai, subministrament elèctric,
plantejament de distribució física i
cablatge

Percentatge de peticions
tipificades resoltes en 80 hores o
menys
Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta el
lliurament de la informació relativa
a requeriments d'espai,
subministrament eclèctic,
plantejament de distribució física i
cablatge

Únic

3

2

1

1

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

TRANS-01
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Tipus
d'incompliment
Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu
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Codi

TRANS-02

TRANS-03

TRANS-04

Tipus

Nom

Transformació

Lot 1 - Lliurament als
CPD dels elements
inclòs a l'abast del lot

Transformació

Lot 1 - Disponibilitat
operativa

Transformació

Lot 2 - Especificacions
d'espai subministrament
elèctric i cablatge

Àmbit
d'aplicació

Descripció

Fòrumula d'obtenció

Periodicitat

Grau
1

Grau
2

Grau
3

Grau
4

Tipus
d'incompliment

Serveis Lot 1

Lliurament al CPD del maquinari
inclòs a l'abast del lot 1

Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta el
lliurament físic dels elements
inclosos a l'abast del lot 1

Únic

5

4

3

3

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Serveis Lot 1

Disponibilitat operativa dels nous
sistemes de processament de
dades i d’emmagatzemament i
còpies incloent també l’inici de la
replicació des disc antics als nous
i la visibilitat simultània dels dos
sistemes de còpia

Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta el
lliurament operatiu dels elements
inclosos a l'abast del lot 1

Únic

7

6

5

5

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Serveis Lot 2

Disponibilitat de les
especificacions de requeriments
d'espai, subministrament elèctric,
plantejament de distribució física i
cablatge

Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta que s'ha
lliurat satisfactòriament la
informació relativa a requeriments
d'espai, subministrament eclèctic,
distribució física i cablatge

Únic

3

2

1

1

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Únic

3

2

1

1

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Únic

6

5

4

4

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Únic

6

5

4

4

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

TRANS-05

Transformació

Lot 2 - Disponibilitat
Inicial dels recursos
humans inclosos als
serveis professinals

Personal de
servei del Lot 2

Disponibilitat de la totalitat de
recursos compromesos pel Lot 2
per la realització del servei

TRANS-06

Transformació

Lot 2 - Lliurament als
CPD dels elements
inclòs a l'abast del lot

Serveis Lot 2

Lliurament al CPD dels elements
inclòs a l'abast del lot 2

Tots els serveis

Implantació per part del Lot 2 dels
elements de subministrament
elèctric i cablatge necessaris pels
equipaments de Lot 1 i Lot 2
segons les especificacions
recollides als indicadors
corresponents

TRANS-07

Transformació

Lot 2 -Establiment
requeriments de
subministrament elèctric i
cablatge

Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta que està
completament establerts els
recursos compromesos per
l'adjudicatari del lot 2 per la
prestació ordinària del servei i per
la transformació
Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta el
lliurament dels elements inclosos a
l'abast del lot 1
Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta el
lliurament operatiu dels elements
de subministrament elèctric i
cablatge necessaris pels elements
de Lot 1 i Lot 2 segons
especificacions recollides als
indicadors corresponents
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TRANS-08

Tipus

Nom

Transformació

Lot 2 - Disponibilitat
operativa dels nous
entorns
d'emmagatzemament,
còpies, Xarxa i
virtualització

Àmbit
d'aplicació

Lot 2

Descripció

Fòrumula d'obtenció

Periodicitat

Grau
1

Grau
2

Grau
3

Grau
4

Tipus
d'incompliment

Disponibilitat operativa dels nous
sistemes d'emmagatzemament,
còpies, Xarxa i Virtualització

Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta el
lliurament inicial dels nous
sistemes d'emmagatzemament,
còpies, xarxa i virtualització en un
nivell de maduresa que permeti
iniciar la migració dels sistemes
actuals

Únic

14

12

10

10

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Únic

14

12

10

10

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Únic

14

12

10

10

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Únic

28

24

20

20

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Trimestral

12

5

2

2

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

TRANS-09

Transformació

Lot 2 - Migració al nou
servei mainframe
completada

Lot 2

Migració al nou servei mainframe
completada

TRANS-10

Transformació

Lot 2 - Disponibilitat de
l'entorn Websphere
Liberty

Lot 2

Disponibilitat de l'entorn
Websphere Liberty de la DGP

TRANS-11

Transformació

Lot 2 - Finalització de la
transformació

Lot 2

Finalització de la transformació

QA-01

Qualitat

Lot 1 - Durada Avaries

Lot 1

Dies de durada avaria greu

Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta com
realitzada la migració als nous
sistemes de procés de dades,
emmagatzemament i còpia
mainframe
Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta el
lliurament de l'entorn Websphere
Liberty de la DGP incloent
integració amb Kerberos/Racf, alta
disponibilitat, xifrat del tràfic,
procediments de desplegament,
normativa d'ús per
desenvolupadors i una aplicació
d'exemple
Mesos des de l'inici del contracte
fins que el CTTI accepta com
completada la migració a les noves
infraestructures i la retirada de les
antigues
Dies de durada d'avaries de
maquinari o defectes del
programari lliurat que comportin la
necessitat de transferir el servei al
CPD de contingència
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Tipus

Nom

Àmbit
d'aplicació

Descripció

Fòrumula d'obtenció

Periodicitat

Grau
1

Grau
2

Grau
3

Grau
4

Tipus
d'incompliment

Trimestral

12

5

2

2

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Trimestral

1

0

0

0

Grau 1: Molt
greu

Trimestral

1

0

0

0

Grau 1: Molt
greu

Mensual

94%

96%

100%

100%

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

Mensual

92%

95%

100%

100%

Grau 1: Molt
greu
Grau <=2: Greu

QA-02

Qualitat

Lot 2 - Durada Avaries

Lot 2

Dies de durada avaria greu

Dies de durada d'avaries de
maquinari, o incidències per
actuacions realitzades que
comportin la necessitat de
transferir el servei al CPD de
contingència

QA-03

Qualitat

Lot 2 - Confidencialitat i
seguretat

Lot 2

Incompliment de la normativa dels
procediments operatius de
seguretat i confidencialitat

Incompliments de les instruccions
sobre seguretat i confidencialitat

QA-04

Qualitat

Lot 2 - Personal de
guàrdia

Lot 2

Indisponiblitat del personal de
guàrdia

QA-05

Qualitat

Lot 2 - Personal de
servei

Lot 2

Nivell de disponibilitat del personal
de servei

QA-06

Qualitat

Lot 2 - Qualitat d'inventari

Lot 2

Nivell de qualitat de l'inventari

Indisponiblitat del personal de
guàrdia quan se'l requereixi per
resolució d'incidència
Percentatge de disponibilitat
calculat com: Nombre d'hores
realitzades / (nombre d'hores
laborals * nombre de recursos
compromesos)
Es consideraran com hores
realitzades les corresponents a
vacances i les de malaltia de
durada inferior a 2 setmanes
Percentatge calculat com: nombre
de recursos no inventariats o mal
inventariats / nombre de recursos
totals
Tindran la consideració de
recursos tots els elements de
maquinari, instàncies de
programari, entorns, serveis,
sistemes d'informació i adreces ip.
Es consideraran mal inventariats
els elements que no estigui
correctament relacionats amb la
resta (ex. Servidors amb el model
erroni, adreces ip no informades o
errònies, etc.)
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Tipus

Nom

Àmbit
d'aplicació

Descripció

QA-07

Qualitat

Lot 2 - Documentació
normativa

Lot 2

Presentació de la documentació
normativa

QA-08

Qualitat

Lot 2 - Assegurament de
còpies

Lot 2

Preservació de la informació

Fòrumula d'obtenció
Casos on no es lliura en temps i
forma la documentació normativa
aplicable com ara la relativa a
LOPD, ENS, Seguretat i Salut,
Mediambiental, etc.
Casos on no es disposa de còpia
de seguretat dels sistemes
d'informació que donin lloc a
pèrdua de dades
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Periodicitat

Grau
1

Grau
2

Grau
3

Grau
4

Tipus
d'incompliment

Mensual

1

0

0

0

Grau 1: Molt
greu

Mensual

1

0

0

0

Grau 1: Molt
greu
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3.13 Fases de Prestació de Servei
La prestació del servei haurà d’estructurar-se en les fases que es recullen tot seguit

Un cop formalitzat el contracte els nous adjudicataris hauran de:



establir els recursos humans i materials necessaris
adquirir el coneixement detallat i específic sobre els entorns actuals que els
permeti assumir el servei sense riscs per la qualitat o disponibilitat (transferència
de coneixement)

Ambdues actuacions tenen caire de preparació dels nous adjudicataris a fi de poder
realitzar la prestació del servei d’acord als requeriments. Aquest termini inicial dels nous
contractes te una durada de tres mesos i no constitueixen prestació de serveis ni podrà
donar lloc a cap despesa per la seva realització.
A la fi d’aquest termini de transferència de coneixement els nous adjudicataris hauran
de tenir format i disponible la totalitat del personal necessari per la prestació efectiva
del servei. Si els nous adjudicataris necessiten suport addicional dels adjudicataris
actuals per poder garantir el servei segons els nivells recollits al present plec aleshores
serà responsabilitat dels nous adjudicataris establir els acords corresponents i hauran
d’assumir-ne les despeses associades que en cap cas poden repercutir-se al CTTI.
Un cop iniciada la prestació de servei seran d’aplicació els acords de nivell de servei
recollits a l’apartat corresponent del present plec. No hi ha per tant cap termini de
carència.
La fase de transformació es pot iniciar al mateix moment que els nous contractes o com
molt tard a l’inici de la nova prestació. Aquesta fase les corresponents activitats de
disseny detallat, planificació i provisionament amés de la transformació pròpiament
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dita. Per la seva execució estarà subjecte als terminis recollits als indicadors de
transformació descrits en el present plec.
Durant els tres darrers mesos del contracte els adjudicataris hauran de lliurar tota la
documentació sobre la configuració de les infraestructures i serveis realitzant formació
pràctica tutelada presencial sobre els entorns reals amb els adjudicataris dels serveis
que substitueixin a la present licitació. La durada mínima d’aquesta formació serà de 40
hores per l’adjudicatari del lot 1 i de 400 per l’adjudicatari del lot 2. Atès que aquest
període esta inclòs a la prestació els acords de nivell de servei seguiran sent aplicables
en aquesta fase.

3.14 Eines
Els adjudicataris estaran obligats a l’ús de les eines corporatives que el CTTI estableixi
per la prestació del servei i en concret






L’adjudicatari es farà càrrec de les integracions que siguin necessàries entre les
eines que aporta i les eines coporatives. Exemple: Notificació d’alertes de
monitorització del servei de CPD cap a la monitorització del centre de control del
CTTI.
El CTTI podrà evolucionar/substituir o modificar les eines escollides en qualsevol
moment de la durada del contracte o incorporar-ne de noves
La informació continguda en les eines haurà de coincidir amb la realitat dels
treballs, serveis i configuracions. El CTTI no tindrà en consideració cap informació
que no estigui continguda en les eines que determini el CTTI.
La correcta actualització de la informació és requisit del servei. Qualsevol defecte
en la informació es considerarà un defecte del propi servei.

Com a eines mes significatives d’us obligatori cal esmentar
 Gestor de documentació
 Gestor de tickets (incidències, peticions, canvis, etc)
 Gestor d’increments/decrements de servei (Jira)
 Gestor de configuracions
 Gestor de monitorització central (Centre de Control, no exclou la monitorització
pròpia dels serveis inclosa a l’abast del plec)
 Gestió del coneixement
 Portal de seguretat
Així mateix esta en fase d’implantació
 Gestió dels nivells de servei

3.15 Informes de Seguiment
Com a màxim el dia 10 de cada mes l’adjudicatari haurà de lliurar un informe de
seguiment en el format que li serà notificat pel CTTI que contingui com mínim:
-

Volumetries de ticketing del mes anterior
Nivell de compliment dels acords de nivell de servei
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- Incidències destacades del mes
- Actuacions destacades del mes (Projectes i canvis)
- Situacions de risc que calgui gestionar

3.16 Model de Relació
A fi de mantenir la correcta comunicació, coordinació i control la relació entre el CTTI i
el proveïdor s’estructurarà en rols i nivells segons es recull tot seguit.

3.16.1 Rols a establir pels adjudicataris


Responsable de compte: Figura de referència per tots els contractes entre el
CTTI i el proveïdor. Responsable màxim de la prestació del conjunt de serveis i
projectes del proveïdor amb autoritat per vehicular les accions necessàries dins
la seva organització. No es part dels recursos humans de lliurament del servei
comptabilitzats en aquest plec.



Responsable de servei (Service Manager): Responsable de la prestació per un
servei concret. En particular a de cobrir els aspectes de compliment de l’abast i
nivells de servei definits així com les modificacions/adequacions que calgui
realitzar. No es part dels recursos humans de lliurament del servei
comptabilitzats en aquest plec.



Responsable del lliurament del Servei (Service Delivery): Responsable operatiu
de la prestació del servei amb responsabilitat directa sobre els recursos humans
i materials dedicats a la prestació així com sobre les activitats de prestació
incloent en particular les de transició i transformació. S’inclou als recursos
humans dedicats al servei segons recull aquest plec.



Responsable de Transició, Transformació i Devolució: Responsable de
l’execució d’aquests processos, depèn del responsable de lliurament del servei
mentre aquests processos son actius. La seva participació al servei és limitada en
el temps mentre s’executen aquestes fases i no s’inclou a la relació de personal
dedicat recollida en aquest plec.



Responsable Jurídic: Serà l’interlocutor principal amb el CTTI en matèria jurídicolegal per tots els serveis/contractes prestats per l’adjudicatari. No es part dels
recursos humans de lliurament del servei comptabilitzats en aquest plec.



Responsable de Facturació: Haurà de facilitar la informació relativa al procés de
facturació, segons el model i format definit pel CTTI, així com col·laborar en el
procés de la conciliació. Serà responsable de que la informació sobre facturació
sigui acurada i lliurada en els formats especificats pel CTTI. No es part dels
recursos humans de lliurament del servei comptabilitzats en aquest plec.



Responsable de Seguretat: Serà responsable de garantir l’aplicació al serveis i
procediments de treball de les polítiques i directives en matèria de seguretat que
li transmeti el CTTI així com de produir la informació necessària per les auditories
de compliment.
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3.16.2 Gestió de la relació
Nivell Operatiu
A nivell operatiu el CTTI designarà un responsable de servei per la seva part que
gestionarà amb els adjudicatàries l’activitat quotidiana tant de lliurament de servei com
de transformació i projectes.
La interacció tidrà lloc de forma habitual entre aquest responsable de servei CTTI i el
responsable de servei per part de l’adjudicatari tot i que segons les activitats
específiques a desenvolupar (projectes, auditories, millora continua, incidències
severes, etc) podrà requerir-se la interlocució amb els interlocutors adients de l’equip
de servei.
Comitè Executiu
Amb una periodicitat que s’estima trimestral tindrà lloc una reunió de seguiment
executiu per cada lot amb la participació com a mínim de:



Per part de l’adjudicatari: Responsable de Servei, Responsable de Facturació,
Responsable de lliurament del servei
Per part del CTTI: Responsable de Contractació, Responsable de Servei,
Responsable d’àrea de Serveis CTTI.

Els objectius del comitè seran:







Valorar el nivell d’assoliment dels objectius del contracte i dels nivells de servei
Valorar la presència de riscs per servei i accions mitigadores
Identificar necessitats o discrepàncies sobrevingudes i proposar línies d’actuació
Realitzar el seguiment econòmic
Assegurar l’alineació entre la prestació del servei i els objectius estratègics del
CTTI i les necessitats dels clients.
Identificar els casos que calgui elevar al comitè estratègic per la seva
consideració

L’adjudicatari haurà d’aportar a la reunió del comitè executiu la informació sobre
situació del servei, del contracte i econòmica segons el format que li comunicarà el CTTI.
Comitè Estratègic
Aquest comitè es preveu anual tot i que la seva freqüència es podrà ajustar en funció de
les necessitats. Es realitzarà un per cada lot. Comptarà amb la participació de
representants de la direcció del CTTI, i de la direcció de l’adjudicatari, incloent com a
mínim el responsable de compte.
Els objectius del comitè seran:



Valorar la prestació del servei
Marcar les directrius estratègiques
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 Informar si s’escau a l’òrgan de contractació de les modificacions de contracte
que la direcció del CTTI valori com necessàries juntament amb les condicions
econòmiques associades.
Altres
El CTTI podrà requerir l’establiment de comitès o grups de treball per situacions
especifiques. A tall d’exemple




Comitès de crisi pel seguiment d’incidències, problemes o riscs quan la gravetat
del cas ho requereixi.
Comitès per projectes específics que ho requereixin.
Comitè de seguiment de la transformació

Nota: La participació als comitès de crisi i de projectes serà obligatòria també en els
casos on la prestació dels serveis inclosos a l’abast tingui interdependències amb els
serveis d’altres proveïdors.
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4 Increments i Decrements de Servei
A fi de poder atendre les necessitats de negoci dels Departaments i Organismes als que
presti servei el CPD Nucli cal preveure les necessitat de:



incorporar nous sistemes d’informació amb les infraestructures i serveis
corresponents i
evolucionar els existents segons evolució de la demanda o necessitats.

Amb aquesta finalitat es preveu




Increments tipificats de servei: Corresponent a dotació de quantitats
addicionals d’equipaments o serveis de característiques concretes definides en
aquest plec.
Increments no tipificats: Pels casos on les necessitats de negoci impliquen
elements amb característiques específiques de capacitat o prestacions no
anticipades inicialment.
Decrements de servei: A fi de reduir la despesa en els casos on sigui possible
finalitzar l’ús d’elements concrets del servei.

Tot seguit es desenvolupen les característiques de cada cas.

4.1 Increments tipificats de servei
Tot seguit es recullen els elements tipificats que es contemplen pels increments de
servei
Element Tipificat
Lot 1

Lot 2

1 MIP de potència addicional de procés.
Inclou tant la potència pròpiament dita com els increments de llicenciament del programari inclòs a
l'abast
Haurà d'estar disponible tant al CPD Principal com al de contingència, sigui per proves o per
contingència real
1 processador ZIIP addicional a cada CPU
1 Una acceleradora de xifrat CryptoExpress 6S addicional a cada CPU
1 Terabyte net d'emmagatzemament disc mainframe amb les mateixes característiques que l'inicial
Inclou redundància RAID i replica a CPD Contingència
1 Terabyte net d'emmagatzemament còpies mainframe amb les mateixes característiques que l'inicial
Inclou redundància RAID i replica a CPD Contingència
1 hora Arquitecte - horari oficina
1 hora Arquitecte - horari nocturn o festiu
1 hora tècnic maquinari o programari - horari oficina
1 hora tècnic maquinari o programari - horari festiu
1 hypervisor de virtualització
1 Unitat de servei dedicat tipus 1
1 Unitat de servei dedicat 2
1 Unitat de servei dedicat 3
1 Unitat de servei dedicat 4
1 Unitat de servei dedicat 5
1 Unitat de servei dedicat 6
1 Unitat de servei dedicat 7
1 TB net destinats a virtualització SSD NVE (*)
1 TB net destinats a virtualització Alt Rendiment (*)
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1 TB net destinats a virtualització Alta Capacitat (*)
1 TB net destinats a SAN SSD NVE (*)
1 TB net destinats a SAN Alt Rendiment (*)
1 TB net destinats a SAN Alta Capacitat (*)
1 Rack Tipus 1
1 Rack Tipus 2
1 Rack Tipus 3
1 Disc SATA (6Gb/s) 10.000 RPM de 1 TB per unitat de servei dedicat
1 Disc SATA (6Gb/s) 7.200 RPM de 4 TB per unitat de servei dedicat
1 Disc SAS 15.000 RPM de 500 GB per unitat de servei dedicat
1 Disc SAS 15.000 RPM de 900 GB per unitat de servei dedicat
1 disc PCIe 1TB SSD per unitat de servei dedicat
1 disc PCIe 2TB SSD per unitat de servei dedicat
50m cable Cat 6 (*)
50m cable Cat 6a (*)
50m fibra monomode (*)
50m fibra multimode (*)
Llicenciament pel programari mainframe present a tots els entorns de CPD Nucli per 1 MIP addicionals
Llicenciament pel programari mainframe present només als entorns corporatius de la Generalitat per 1
MIPS addicionals
1 hora Arquitecte/Cap de Projecte - horari oficina
1 hora Arquitecte - horari nocturn o festiu
1 hora tècnic - horari oficina
1 hora tècnic - horari festiu
1 Arquitecte/Cap de Projecte - mensual dedicació plena
1 Tècnic - dedicació mensual plena
1 Tècnic junior - dedicació mensual plena

(*) Llargada total dels fuetons de cable. Per exemple 50m poden ser 3 fuetons de 10m + 4
fuetons de 5m. Tots els cables inclouran els terminadors corresponents i la certificació del
fabricant o in situ amb les eines necessàries.

En tots els casos les característiques, prestacions, i abast dels equipaments i serveis
addicionals hauran de ser els mateixos que pels elements ja recollits a l’abast del plec.
A tall d’exemple





els hypervisors de virtualització hauran de tenir les mateixes característiques i
s’inclou a l’abast disposar de les boques de switch necessàries per la seva
connexió, etc
Les unitats de serveis dedicats també hauran de tenir les mateixes
característiques i lliurar-se conjuntament amb la capacitat necessària de switch
l’emmagatzemament que es lliuri haurà de comptar amb les mateixes capacitats
de redundància i còpia de seguretat que l’inicial
etc.

4.2 Increments no tipificats de servei
Atès que les necessitats d’increments de servei poden presentar requeriments específics
en dimensionament o característiques, i tenint també en compte que les evolucions
tecnologies poden donar lloc a l’aparició de solucions mes avantatjoses en cost o
prestacions es contempla la possibilitat d’incorporar nous elements als ja descrits a
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l’apartat anterior. En aquest casos el CTTI podrà sol·licitar als adjudicataris proposta
econòmica específica.
La proposta en tot cas haurà de justificar el cost en funció del valor de mercat i al casos
on siguin elements comparables als ja tipificats el seu cost no podrà ser superior a la
proporció de la variació (ex. Un cable de 100m que no està tipificat no pot costar mes
del doble que un cable de 50m que sí està tipificat.). De la mateixa forma cas que el CTTI
sol·liciti un increment de la prestació de serveis professionals sigui per increment de
volumetria, necessitats de projectes específics, o necessitats d’especialitats
tecnològiques concretes, l’increment del cost no pot en cap cas excedir la proporció de
l’increment d’activitat.
La incorporació d’aquests elements haurà de ser aprovada pel CTTI al comitè executiu
del contracte.

4.3 Decrements de servei
El CTTI podrà sol·licitar les minoracions econòmiques que corresponguin a la baixa
d’equipaments, programari o serveis que es discontinuïn. Aquesta minoració tindrà
efecte sobre el període de contracte que romangui al moment de la baixa efectiva
d’aquests elements.

4.4 Gestió d’increments i decrements
Tant la sol·licitud d’increments o decrements com la presentació de propostes i la seva
eventual acceptació haurà de ser formalitzada utilitzant les eines que estableixi el CTTI
(Jira actualment) i sempre es recolliran a l’acta de la següent reunió del comitè executiu.
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Annex A Seus del Departament d’Interior
S’inclou tot seguit la relació de seus del Departament d’Interior per les quals s’inclou la
gestió de les comunicacions.

A.1 Seus singulars del Departament d’Interior
Serveis Centrals del Departament d'Interior
CAT 112 HOSPITALET - CENTRE D'ATENCIÓ I GESTIÓ DE TRUCADES
CAT 112 REUS - CENTRE D'ATENCIÓ I GESTIÓ DE TRUCADES
INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE CATALUNYA - ISPC
REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE TARRAGONA
REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE TERRES DE L'EBRE I PARC DE BOMBERS DE TORTOSA
REGIÓ D'EMERGÈNCIES METROPOLITANA SUD I PARC DE BOMBERS DE SANT BOI DE LLOBREGAT
REGIÓ D'EMERGÈNCIES METROPOLITANA NORD I PARC DE BOMBERS DE CERDANYOLA DEL VALLÉS
REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE LLEIDA I PARC DE BOMBERS DE LLEIDA
REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE GIRONA I PARC DE BOMBERS DE GIRONA
REGIÓ D'EMERGÈNCIES CENTRE I PARC DE BOMBERS DE MANRESA
COMPLEX CENTRAL MOSSOS D'ESQUADRA
REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA I ÀREA BÀSICA POLICIAL TARRAGONÈS (TARRAGONA)
REGIÓ POLICIAL CENTRAL I ÀREA BÀSICA POLICIAL BAGES (MANRESA)
REGIÓ POLICIAL GIRONA I ÀREA BÀSICA POLICIAL GIRONÉS (GIRONA)
REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA DE BARCELONA I ÀREA BÀSICA POLICIAL EIXAMPLE
REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA NORD I ÀREA BÀSICA POLICIAL GRANOLLERS
REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA SUD I ÀREA BÀSICA POLICIAL SANT FELI DE LLOBREGAT
REGIÓ POLICIAL PIRINEU OCCIDENTAL I ÀREA BÀSICA POLICIAL ALT URGELL (LA SEU D'URGELL)
REGIÓ POLICIAL PONENT I ÀREA BÀSICA POLICIAL SEGRIÀ-GARRIGUES-PLA D'URGELL (LLEIDA)
REGIÓ POLICIAL TERRES DE L'EBRE I ÀREA BÀSICA POLICIAL BAIX EBRE (TORTOSA)
SALA REGIONAL DE COMANDAMENT DE BARCELONA
ÀREA BÀSICA POLICIAL HORTA - GUINARDÓ
ÀREA BÀSICA POLICIAL LES CORTS
ÀREA BÀSICA POLICIAL SANT ANDREU
ÀREA REGIONAL DE TRÀNSIT GIRONA

Aquestes seus per la seva dimensió i criticitat inclouen la gestió de DNS i DHCP a la
mateixa seu.
Cal tenir present que Egara, Les Corts, Reus i Zona Franca disposen no tant sols
d’electrònica convencional de seu (stacks de switch amb les VLAN necessàries
connectats als routers de les operadores) sinó d’electrònica complexa de CPD (firewalls,
balancejadors, detectors d’intrusions, concentradors vpn, etc.)

A.2 Resta de seus del Departament d’Interior
ÀREA BÀSICA POLICIAL ALT CAMP - CONCA DE BARBERÀ (VALLS)
ÀREA BÀSICA POLICIAL ALT EMPORDÀ - FIGUERES
ÀREA BÀSICA POLICIAL ALT EMPORDÀ - ROSES
ÀREA BÀSICA POLICIAL ALT PENEDÈS (VILAFRANCA DEL PENEDÈS)
ÀREA BÀSICA POLICIAL ANOIA (IGUALADA)
ÀREA BÀSICA POLICIAL ARENYS DE MAR
ÀREA BÀSICA POLICIAL BADALONA
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ÀREA BÀSICA POLICIAL BAIX CAMP - PRIORAT (REUS)
ÀREA BÀSICA POLICIAL BAIX EMPORDÀ - LA BISBAL
ÀREA BÀSICA POLICIAL BAIX EMPORDÀ (SANT FELIU DE GUÍXOLS)
ÀREA BÀSICA POLICIAL BERGUEDÀ (BERGA)
ÀREA BÀSICA POLICIAL CERDANYA (PUIGCERDÀ)
ÀREA BÀSICA POLICIAL CERDANYOLA DEL VALLÈS
ÀREA BÀSICA POLICIAL CIUTAT VELLA
ÀREA BÀSICA POLICIAL CORNELLÀ DE LLOBREGAT
ÀREA BÀSICA POLICIAL EL PRAT DE LLOBREGAT
ÀREA BÀSICA POLICIAL EL VENDRELL
ÀREA BÀSICA POLICIAL ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ÀREA BÀSICA POLICIAL GARRAF (VILANOVA I LA GELTRÚ)
ÀREA BÀSICA POLICIAL GARROTXA (OLOT)
ÀREA BÀSICA POLICIAL GAVÀ
ÀREA BÀSICA POLICIAL GRÀCIA
ÀREA BÀSICA POLICIAL L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
ÀREA BÀSICA POLICIAL MARTORELL
ÀREA BÀSICA POLICIAL MATARÓ
ÀREA BÀSICA POLICIAL MOLLET DEL VALLÈS
ÀREA BÀSICA POLICIAL MONTSIÀ (AMPOSTA)
ÀREA BÀSICA POLICIAL NOGUERA (BALAGUER)
ÀREA BÀSICA POLICIAL NOU BARRIS
ÀREA BÀSICA POLICIAL OSONA (VIC)
ÀREA BÀSICA POLICIAL PALLARS JUSSÀ - PALLARS SOBIRÀ (TREMP)
ÀREA BÀSICA POLICIAL PREMIÀ DE MAR
ÀREA BÀSICA POLICIAL RIPOLLÈS (RIPOLL)
ÀREA BÀSICA POLICIAL RUBÍ
ÀREA BÀSICA POLICIAL SABADELL
ÀREA BÀSICA POLICIAL SANT BOI DE LLOBREGAT
ÀREA BÀSICA POLICIAL SANT MARTÍ I SALA CENTRAL DE COMANDAMENT
ÀREA BÀSICA POLICIAL SANTA COLOMA DE GRAMENET
ÀREA BÀSICA POLICIAL SANTS - MONTJUÏC
ÀREA BÀSICA POLICIAL SARRIÀ - SANT GERVASI
ÀREA BÀSICA POLICIAL SEGARRA - URGELL (CERVERA)
ÀREA BÀSICA POLICIAL SELVA INTERIOR (SANTA COLOMA DE FARNERS)
ÀREA BÀSICA POLICIAL SELVA LITORAL (BLANES)
ÀREA BÀSICA POLICIAL SOLSONÈS (SOLSONA)
ÀREA BÀSICA POLICIAL TERRA ALTA - RIBERA D'EBRE (GANDESA)
ÀREA BÀSICA POLICIAL TERRASSA
ÀREA BÀSICA POLICIAL VALL D'ARAN - ALTA RIBAGORÇA (VIELHA E MIJARAN)
ÀREA BÀSICA POLICIAL BANYOLES
ÀREA BÀSICA POLICIAL SEGARRA - URGELL (TÀRREGA)
COMISSARIA DE DISTRICTE BARBERÀ DEL VALLÈS
COMISSARIA DE DISTRICTE CALDES DE MONTBUI
COMISSARIA DE DISTRICTE CAMBRILS
COMISSARIA DE DISTRICTE CASTELLDEFELS
COMISSARIA DE DISTRICTE EL PONT DE SUERT
COMISSARIA DE DISTRICTE FALSET
COMISSARIA DE DISTRICTE LA JONQUERA
COMISSARIA DE DISTRICTE LES BORGES BLANQUES
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COMISSARIA DE DISTRICTE MOIÀ
COMISSARIA DE DISTRICTE MOLLERUSSA
COMISSARIA DE DISTRICTE MONTBLANC
COMISSARIA DE DISTRICTE MONTCADA I REIXAC
COMISSARIA DE DISTRICTE MÓRA D'EBRE
COMISSARIA DE DISTRICTE PINEDA DE MAR
COMISSARIA DE DISTRICTE PONTS
COMISSARIA DE DISTRICTE RIPOLLET
COMISSARIA DE DISTRICTE SALOU - VILASECA
COMISSARIA DE DISTRICTE SALT
COMISSARIA DE DISTRICTE SANT ADRIÀ DE BESÒS
COMISSARIA DE DISTRICTE SANT CELONI
COMISSARIA DE DISTRICTE SANT CUGAT DEL VALLÈS
COMISSARIA DE DISTRICTE SANT SADURNÍ D'ANOIA
COMISSARIA DE DISTRICTE SANT VICENÇ DELS HORTS
COMISSARIA DE DISTRICTE SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
COMISSARIA DE DISTRICTE SITGES
COMISSARIA DE DISTRICTE SORT
COMISSARIA DE DISTRICTE VILADECANS
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADA BARCELONA - SANTS ESTACIÓ (*)
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA PLAÇA DE CATALUNYA (*)
OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA SANTA CATERINA (*)
OFICINA D'ATENCIO CIUTADANA TARRAGONA (*)
ÀREA DE RECURSOS OPERATIUS GIRONA
ÀREA REGIONAL DE TRÀNSIT DE FIGUERES
COMISSARIA DE DISTRICTE L'AMETLLA DE MAR
OFICINA D'ENTORN PENITENCIARI (*)
OFICINA POLICIAL L'ESCALA (*)
OFICINA POLICIAL L'ESTARTIT (*)
OFICINA POLICIAL MONISTROL DE MONTSERRAT (*)
OFICINA POLICIAL PALAFRUGELL (*)
OFICINA POLICIAL PORTBOU (*)
CENTRE DE COOPERACIÓ POLICIAL I DUANERA DE LE PERTHUS (*)
CENTRE DE COOPERACIÓ POLICIAL I DUANERA DE MELLES (*)
AEROPORT DE GIRONA - VILOBÍ D'ONYAR (*)
AEROPORT DE LLEIDA – ALGUAIRE (*)
AEROPORT DE REUS (*)
AEROPORT DE SABADELL (*)
AEROPORT D'EL PRAT DE LLOBREGAT (*)
CIUTAT DE LA JUSTÍCIA (només elements de l’àmbit policial) (*)
(*) Només l’equipament propi de la Direcció General de la Policia desplegat en aquesta seu
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Annex B Elements del servei actual
B.1 Elements a mantenir pel Lot 1 fins completar la
transformació
Tipus
Cabina Disc

Fabricant
IBM

Servidor Físic

IBM

Switch SAN
IBM
Unitat Còpies IBM

Model
Quantitat
IBM Storwize V7000 Midrange Disk Systems
4
System Storage DS8870 2421-961
2
IBM Mainframe Z Series HMC Egara
1
IBM Mainframe Z Series HMC Les Corts
1
IBM System x3650 M4: -[7915VD8]2
IBM x3650 M4 (7945)
4
System x3650 M3 -[7945M2Z]2
System Z114 2818-M10 V02 5CP
1
System Z114 2818-M10 W05 5CP
1
SAN384B-2
4
Mainframe TS7700 VTS
2
System Storage TS3500 Tape Library
4

B.2 Programari a mantenir pel Lot 1 fins que es completi
la transformació



















z/OS V1 Base
z/OS V1 DFSMS dsshsm
z/OS V1 DFSORT
z/OS V1 GDDM-PGF ( Presentation Graphics Facility)
z/OS V1 RMF (Resource Measurement Facility)
z/OS V1 SDSF
z/OS V1 Security server
CICS TS for z/OS V3
DB2 UDB for z/OS v8
DB2 Utilities Suite V8
Enterprise Cobol for z/OS-OS/390 V4 Full F.
File Manager for z/OS v8
IBM SAA CSP/Runtime
JES/328X Print Facility
PL/1
QMF v8 Classic Edition (Query Management Facility)
Tivoli Decision Support for OS/390 V1-Base
Netbackup (llicència complerta amb totes les opcions per la capacitat dels
equipaments a mantenir a transició)

B.3 Elements a mantenir pel lot 2
Aquesta relació d’elements reflecteix la situació en el moment de publicació del plec.
Atès l’interval de temps fins que es completi el procés de licitació es pot donar que
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s’hagin incorporat nous servidors al moment d’inici del contracte. S’estima que el volum
d’aquest increment pot ser de fins a 20 servidors de tipus similar al Dell PowerEdge
M630 o R630. Una variació dins d’aquest llindar es considera part de l’abast i no ha de
donar lloc a variacions del cost.

B.3.1 Elements de comunicacions a mantenir tota la durada del
contracte
Els equipaments actuals que es recullen tot seguit han de ser mantinguts per
l’adjudicatari per tota la durada del nou contracte incloent tant el maquinari com
firmware i llicències
Marca / Model
Quantitat
Cisco N5K-C5672UP-16G
1
Cisco N2K-C2232TM-E
1
Radware ALTEON 6024 XL (amb llicències per 10 balancejadors Virtuals a
4
cadascún)
Palo Alto Networks PA-5050
2
F5 Networks F5-BigIP 4000
2
Cisco switch WS-C2960S-48TS-L
2
Cisco switch WS-C2960S-48LPS-L
1
Cisco Switch WS-C2960S-24PS-L
1
CISCO PRIME / PI-UCS-APL-K9 incloent les llicències per 500 Access points
1
CISCO ISE / SNS-3595-K9 organitzats en dos clústers incloent les llicències per
4
25.000 end points a cada clúster
WiFi Controller CISCO WLC / AIR-CT5520-50-K9 incloent les llicències per 300
Access Points
N9K-C93180YC-FX CISCO Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+, 6p 100G QSFP,
MACsec, UP
N9K-C9348GC-FXP CISCO Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p
40/100G QSFP28
CPAP-SG23500-NGTP-HPP-VS20-2 Checkpoint A cluster of two 23500
Appliances with High Performance Package (HPP), with 20 Virtual Systems and
1 Year Next Generation Threat Prevention (NGTP) subscription

4
8
4
2

CPAP-SG15400-NGTP-HPP-VS10-2 Checkpoint A cluster of two 15400
Appliances with High Performance Package (HPP), with 10 Virtual Systems and
1 Year Next Generation Threat Prevention (NGTP) subscription

2

CPAP-NGSM5050 Smart-1 5050 Checkpoint Next Generation Security
Management Appliance for 50 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year)

2

WS-C2960X-48TS-L CISCO Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
ACS8048SAC-400 Avocent 48-Port ACS8000 Console System with single AC
Power Supply
FPR2120-ASA-K9 Cisco Firepower 2120 ASA Appliance, 1U (amb llicècia per 750
usuaris)

4
4
2
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S’inclou a l’abast el manteniment dels accessoris, sfp, mòduls, llicències, cablatge de
corrent, fonts d’alimentació, i demés components associats.

B.3.2 Elements de comunicacions a mantenir fins la seva
renovació
Esta previst renovar els equipaments de comunicacions actuals que es recullen tot
seguit. L’adjudicatari haurà de establir el servei de manteniment tant a nivell del
maquinari com firmware i llicències fins que es realitzi la seva renovació.
Tipus
Consola
Comunicacions
Firewall

Fabricant
CheckPoint
Juniper
CheckPoint

Anàlisi de Tràfic
Switch

Juniper
FireEye
AVAYA
Cisco

Model
CheckPoint S-30 SMART-1 50
NS-SM-A-BSE
CPAP-SG4800
CPAP-SG4807
SRX 650
FireEye NX7400-HW
3524GT-PWR+
CLK-7600
N2248TP-E-FA-BUN
N2K-C2248TP-1GE
N2K-C2248TP-E-1GE
N55-M16UP
N5600-72UP16GFC
N5600-72UP16GFC-FC
N5600-72UP16GFC-M6Q
N5K-C5596T-FA
N5K-C5672UP-16G
VS-F6K-MSFC3
VS-F6K-MSFC5
VS-F6K-PFC3C
VS-F6K-PFC4
VS-S720-10G
VS-SUP2T-10G
WS C4510 R+E V09
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960G-48TC-L
WS-C2960X-48TS-L
WS-C3750G-24TS-1U
WS-C3750G-48TS
WS-C6506-E
WS-C6506-E-FAN
WS-C6509-E

Quantitat
2
1
2
2
4
1
4
6
1
30
30
3
1
1
1
7
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
8
12
2
2
2
2
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Tipus
Fabricant
Model
WS-C6509-E-FAN
WS-C6K-VTT-E
WS-F6700-CFC
WS-F6700-DFC3C
WS-F6K-DFC4-A
WS-F6K-DFC4-E
WS-X6716-10G-3C=
WS-X6716-10T-3C=
WS-X6724-SFP
WS-X6748-GE-TX
WS-X6816-10GE
WS-X6848-GE-TX
WS-X6848-SFP

Quantitat
1
9
4
4
2
1
2
2
2
2
1
1
1

B.3.3 Elements de processament a mantenir tota la durada del
contracte
Els equipaments que es recullen tot seguit han de ser mantinguts durant el nou
contracte incloent tant els propis servidors com accessoris, firmware, llicències de gestió
remota (ILO o equivalent).
Marca / Model
Quantitat
HP Integrity RX2800 i4
2
HP Integrity RX6600
2
HP Integrity RX4640
2
DELL PowerEdge R630
15
DELL PowerEdge R640
13
IBM HS22
22
Sun Fire X4150
2
Bastidors DELL Poweredge M1000e Blade Enclosure cadascun amb 12
3
servidors blade M520 i doble switch intern de LAN i SAN (*)
Lenovo ThinkSystem SR570
13
Pels servidors HP Integrity caldrà incloure el dret d’ús de les llicències de sistema
operatiu HP/UX mentre que pels servidors Dell caldrà incloure el dret d’ús les llicències
de VMWARE vspbere i Virtual Center per poder utilitzar-los com granja de virtualització
Pels servidors que son de tipus blade també esta inclòs el manteniment de les
enclosures que els contenen i tots els components interns d’aquestes enclosures (en
particular també els switch de LAN i san interns).
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B.3.4 Elements de processament a mantenir fins que es
completi la seva transformació
Tipus
Enclosure

Fabricant
Dell

Model
Quantitat
DELL PowerEdge M1000e Blade
7
Enclosure
Fujitsu
Fujitsu Primergy BX900 S1
1
IBM
IBM BladeCenter-H/8852SY6
4
Monitor
AOC
AOC 240LM00010
5
AOC 719 VA+
1
AOC_LCD919P2+
13
HP
HP_L1740-PL766AT-17TFT
1
HP_L1950-EE418AA-19TFT
4
Lenovo
LENOVO E2242C
6
LENTV_L171P-9417HH2
5
LG
LG 22M37A
1
LG_22EN33SA
73
SAMSUNG SAMSUNG S24D390HL
1
Ordinador Personal Fujitsu
ESPRIMO E3520
1
Fixe
HP
HP Compaq 6005 Pro MT PC
3
HP Compaq 6200 Pro MT PC
1
HP Compaq dc5700 Microtower
1
HP ProDesk 600 G2 SFF
7
Lenovo
27422B0
22
6069A84
1
7373AHG
1
9637CTO
1
M2697
24
Servidor Físic
Bull
Bull NovaScale R460 E1
1
NovaScale R440 E1 [N8100-1387E]
1
Dell
DELL PowerEdge 1950
1
DELL PowerEdge M600
2
DELL PowerEdge R610
11
DELL PowerEdge R620
2
DELL PowerEdge R710
4
DELL PowerEdge R720
1
DELL PowerEgde M520
62
DELL PowerEgde M630
20
Fujitsu
Fujitsu Celsius C620
3
Fujitsu PrimePower 250N Server
2
Fujitsu Primergy N200
1
Fujitsu Sparc Enterprise M5000
1
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Tipus
Fabricant Model
Quantitat
Fujitsu Sparc Enterprise T5140
2
Server
Fujitsu Sparc Enterprise T5240
1
Server
Fujitsu TX300 S3
4
PRIMERGY BX920 S2
4
PRIMERGY RX100
1
PRIMERGY RX100 S5
4
PRIMERGY RX100 S6
1
PRIMERGY RX200 S4
1
PRIMERGY RX200 S5
4
PRIMERGY RX300 S3
3
PRIMERGY RX300 S4
2
PRIMERGY RX300 S5
1
HP
HP Compaq dc5800 SFF
1
HP Integrity RX2800 i4
2
HP Integrity RX4640
2
HP Integrity RX6600
2
HP Proliant DL380 G6
7
HP Proliant DL380 G7
5
HP ProLiant DL385 G1
1
HP Proliant DL580 G5
2
HP Proliant DL580 G6
2
ProLiant DL360 G5
2
ProLiant DL360 G7
5
ProLiant DL380 G4
2
ProLiant DL380 G5
2
ProLiant ML150 G3
1
ProLiant ML350
1
ProLiant ML370 G2
1
IBM
IBM HS22 (Type 7870)
46
IBM System x3650 m3
3
IBM x3650 M4 (7945)
2
SUN
Sun Enterprise M3000
1
SUN Enterprise T5120
1
Sun Fire T2000
1
Sun Fire X4150
11
Nota: Pels servidors que son de tipus blade també esta inclòs el manteniment de les
enclosures que els contenen i tots els components interns d’aquestes enclosures (en
particular també els switch de LAN i san interns).
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B.3.5 Elements d’emmagatzemament i còpia a mantenir tota la
durada del contracte
Cabines de disc
Fabricant

Model

Quantitat

TB Capacitat
(*)

Observacions

Bull

Bull StoreWay FDA 1500

1

4 AR

Al centre
primari

NetApp

FAS8020-R6 (dos cossos)

1

1000 AC

Al centre
primari

(*) AR = Disc d’alt rendiment 15K RPM interfície SAS mida no superior a 600G, AC=Alta
capacitat
Sistemes de còpies dedicats
Fabricant

Model

Quantitat Observacions

Overland

Neo 200

1

A centre Principal

Overland

Neo 400s

1

A CPD Principal

B.3.6 Elements d’emmagatzemament a mantenir fins que es
completi la seva transformació
Switch SAN
Fabricant

Model

Quantitat

Brocade

Brocade 6520

12

Brocade DCX-8510

4

Brocade switch FC 300

2

Brocade 5100

3

Brocade 6510

4

Brocade M5424 FC8

18

Brocade SAN 4 Gb switch mòdule

4

Addicionalment hi ha els switch san interns de les enclosures de servidors, que es
consideren inclosos al manteniment de les pròpies enclosures.
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Cabines Emmagatzemament
Fabricant

Model

Quantitat

TB Capacitat
(*)

Hitachi

Observacions

Hitachi VSP (HUS
150)

2

187 TB AR / 38
AC cadascuna

1 a cada cemtre,
cadascuna de 3 rakcs

NetApp

Fas2020

2

5 TB

Les 2 al centre primari
Principal

NetApp

Fas3220

2

39 TB AR / 163
TB AC
cadascuna

Synology

Synology DS412+

1

8 AC

1 a cada centre

1 el centre principal

B.4 Programari a mantenir pel lot 2
Fabricant
BMC
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Producte
Recovery Management for DB2- LogMaster for DB2
Allfusion CA-SYMDUMP CA-INTERTEST OPTION FOR CICS MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER AUTOMATED CONFIGURATION
OPTION MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER EXTENDED PROCESSORS OPTION
MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER INTERFACE FOR EXTERNAL
SECURITY MVS
Allfusion ENDEVOR CHANGE MANAGER MVS
BrightStor CA-1 TAPE MANAGEMENT MVS
CA DATABASE ANALYZER for DB2
CA DETECTOR for DB2
CA InterTest Batch
CA InterTest for CICS
CA LOG ANALYZER for DB2
CA NETMASTER NETWORK AUTOMATION
CA NETMASTER NETWORK MANAGEMENT FOR SNA
CA NETMASTER NETWORK MANAGEMENT FOR TCP/IP
CA OPS/MVS
CA OPS/MVS CICS Operations Facility (COF)
CA OPS/MVS JES 2
CA OPS/MVS Multi-system Facility (MSF)
CA OPS/MVS OPTION FOR CICS
CA RC/COMPARE for DB2
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Fabricant
Producte
CA
CA RC/MIGRATOR for DB2
CA
CA RC/QUERY for DB2
CA
CA RC/SECURE for DB2
CA
CA RC/UPDATE for DB2
CA
CA RECOVERY ANALYZER for DB2
CA
CA Sysview Performance Management
CA
CA Sysview Performance Management Event Capture Option
CA
CA Sysview Performance Management Option for CICS
CA
CA-INSIGHT PERFORMANCE MONITOR FOR DB2
CA
Unicenter CA 7 Workload Automation
CA
Unicenter CA-7 JOB MANAGEMENT MVS
CA
Unicenter CA-SPOOL PRINT MANAGEMENT MVS
CA
Unicenter CA-TPX SESSION MANAGEMENT EXTENDED PACKAGE MVS
CA
Unicenter NETSPY NETWORK PERFORMANCE MVS
CA
Advantage CA-EASYTRIEVE PLUS REPORT GENERATOR MVS
Advantage CA-EASYTRIEVE PLUS REPORT GENERATOR OPTION FOR DB2
CA
MVS
CA
Advantage CA-XCOM DATA TRANSPORT MVS
CA
Advantage CA-ADS for CA-IDMS MVS
CA
Advantage CA-ADS OPTION FOR APPC MVS
CA
Advantage CA-CULPRIT FOR CA-IDMS MVS
CA
Advantage CA-IDMS DATABASE DICTIONARY MIGRATOR OPTION MVS
CA
Advantage CA-IDMS DATABASE DML ONLINE OPTION MVS
CA
Advantage CA-IDMS DATABASE PERFORMANCE MONITOR OPTION MVS
CA
Advantage CA-IDMS DATABASE PRESSPACK OPTION MVS
CA
Advantage CA-IDMS DATABASE SERVER OPTION MVS
CA
Advantage CA-IDMS DATABASE SQL OPTION MVS
Advantage CA-IDMS DATABASE UNIVERSAL COMMUNICATIONS FACILITY
CA
(UCF) OPTION MVS
CA
Advantage CA-IDMS/DB DATABASE MVS
CA
Advantage CA-IDMS/DC TRANSACTION SERVER OPTION MVS
CA
Advantage CA-OLQ ONLINE QUERY FOR CA-IDMS MVS
CA
CA PDSMAN PDS Library Management
CA
Etrust CA-TOP SECRET SECURITY MVS
FORMULA
VG-IDMS Web Services
Opensoft
INDRA
EDITRAN (inclosa l’opció XML)
ORACLE
Oracle Transparent Gateway DB2
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Fabricant
Producte
SPCSystems
COBOL Report Writer PRECOMP
VEGASOFT VG-IDMS/DB2 y Client, VG-ADS Precompiler
VMWARE Standard vsphere 330 CPU i Virtual Center
MCAfee
1.100 Clients McAfee EndPoint Protection Suite License
Citrix
XenAPP Enterprise 1200 usuaris concurrents
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