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1. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte de la present licitació és la contractació dels serveis de suport, manteniment, control i
evolució dels serveis relacionats amb el lloc de treball de l'Ajuntament de Barcelona per tal de
mantenir operatius de forma contínua aquests serveis i ser prestats amb la màxima qualitat.
D’acord amb allò establert a l’art. 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, l’objecte d’aquest contracte admet la seva divisió en lots, atès que cadascun esdevé susceptible
d’utilització i aprofitament separat tot constituint la totalitat una unitat funcional, i conseqüentment,
atesa la complexitat i especialització necessàries per a les difents àrees d’interès en la prestació
d’aquests serveis, el contracte actual s’ha dividit en cinc lots:
Lot 1: Gestió del Lloc de Treball
Lot 2: Suport presencial
Lot 3: Operació i manteniment del lloc de treball
Lot 4: Serveis finalistes
Lot 5: Serveis base
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2. EMPRESES LICITADORES
S’han presentat les següents licitadores, classificades per lots i ordenades per la data i hora de
presentació:
Lot
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

NIF

Nom

B81690471 DELOITTE CONSULTING, SL
B62076740 SEIDOR CONSULTING, SL
UTE Pricewaterhouse Coopers Asesores de Negocios, SL - IBERMÁTICA, SA
A81585838 COS Mantenimiento, S.A.
B61156485 TRINI TECH EUROPE SL
A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.
A62092317 DATALAB TECNOLOGIA, SA
B95087482 OESIA NETWORKS, SL
A81585838 COS Mantenimiento, S.A.
A28816379 ECONOCOM SERVICIOS, SA
A61172219 Saytel Servicios informáticos SA
A28240752 ATOS SPAIN, SA
A82673542 INETUM CATALUÑA, S.A.
A61172219 Saytel Servicios informáticos SA
A28240752 ATOS SPAIN, SA
A82673542 INETUM CATALUÑA, S.A.
A61172219 Saytel Servicios informáticos SA

Nom curt
DELOITTE
SEIDOR
PRICE_IBER
COS
TRINITECH
SEMIC
DATALAB
OESIA
COS
ECONOCOM
SAYTEL
ATOS
INETUM
SAYTEL
ATOS
INETUM
SAYTEL

A la taula s’ha indicat per cada licitador un “nom curt” que serà amb el que seran identificades a la
resta del informe.
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3. METODOLOGIA DE VALORACIÓ
Segons s’estableix a la clàusula 10 del Plec de Condicions Administratives Particulars la valoració dels
subapartats dels criteris sotmesos a judicis de valor es realitzarà en base al detall i a la qualitat de la
solució descrita a l’oferta presentada, d’acord amb els següents paràmetres, assignant la corresponent
puntuació en funció de la relació que s’indica a continuació.
•

A. Nivell de Detall i Qualitat insuficient: Nivell de presentació esquemàtic en què no es
detallen, en relació a l'objecte del contracte, els aspectes més rellevants del mateix.

•

B. Nivell de Detall i Qualitat superficial: Nivell de presentació esquemàtic en què es detallen
de forma superficial, en relació amb l’objecte del contracte, els aspectes més rellevants del
mateix.

•

C. Nivell de Detall i Qualitat estàndard: Nivell de presentació detallat i que de la seva lectura i
anàlisi es dedueix, en relació amb l’objecte del contracte, que la seva aplicació garanteix un
nivell de qualitat correcte en l'execució del mateix.

•

D. Nivell de Detall i Qualitat notable: Nivell de presentació detallat i que de la seva lectura i
anàlisi es dedueix, en relació amb l’objecte del contracte, que la seva aplicació garanteix un
nivell de qualitat notable en l'execució del mateix.

•

E. Nivell de Detall i Qualitat excel·lent: Nivell de presentació detallat i que de la seva lectura i
anàlisi es dedueix, en relació amb l’objecte de contracte, que la seva aplicació garanteix un
nivell de qualitat excel·lent i amb valor diferencial en l'execució del mateix.

La taula de ponderació de la qualificació de nivell obtingut i el percentatge que s’aplicarà sobre la
puntuació màxima prevista per al subapartat a valorar fa referència al següent:
QUALIFICACIÓ
A
B
C
D
E

% SOBRE PUNTUACIÓ MÀXIMA EN CADA SUBAPARTAT
0%
25%
50%
75%
100%

Al punt 5 d’aquest informe es presenta la valoració de cada un dels subapartats per els diferents lots i
licitadors. A les taules resum incloses s’han indicat tant la qualificació com els punts corresponents. A
la justificació de la qualificació només s’indica aquesta.
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4. RESUM CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
A continuació es presenta una relació de tots els criteris agrupats de la següent forma:
1. El primer grup inclou els criteris d’aplicació a tots els lots (Transversals)
2. El segon grup inclou aquells criteris d’aplicació a la major part dels lots (Transversals llevat
algun lot). En cada criteri s’indica el lot per el qual no s’aplica
3. El tercer grup inclou aquells criteris que només s’apliquen a un lot en concret (Particulars). En
cada criteri s’indica el lot per el qual aplica
Per cada criteri s’inclou la següent informació:
I.
El nom (Concepte) tal com apareix al Plec de Condicions Administratives Particulars
II.
La puntuació màxima per cada criteri
III.
La relació de subcriteris en què es divideix. Per cada un dels subcriteris s’indica:
a. El nom (Concepte) tal com apareix al PCAP
b. La puntuació màxima per cada subcriteri
c. Un nom curt que serà el que s’utilitzi a la resta de l’informe
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Ab
ast

Concepte

Puntu
ació
màxim
a

Transversals
Model de Relació

Nom curt

6

Millores presentades en el model de relació proposat atenent a les necessitats tècniques de l’IMI

2

Millores en el model de relació

Detall proposat sobre continguts dels informes a presentar en els Comitès de seguiment definits

2

Detall proposat pels informes

Proposta d’un nou model de relació

2

Proposta d'un nou model de relació

Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)

4

La proposta de model organitzatiu de l’equip de treball presentat per l’adjudicatari. Es valorarà el
grau de detall en la descripció dels aspectes organitzatius de l’equip de treball que afavoreixin la
prestació del servei
La metodologia de l’equip de treball presentat per l’adjudicatari. Es valorarà el grau de detall en la
descripció de la metodologia de treball emprada per l’equip de treball amb la que executarà les
tasques associades a la prestació del servei
Fases del servei: adquisició i transició del servei

2

Proposta model organitzatiu equip de treball

2

Metodologia equip de treball

Millores i nivell de detall en la definició d’activitats, tasques, planificació i seguiment del Pla de
Transició del Servei
El grau de definició de dedicació de recursos i dels procediments que assegurin una correcta
adquisició del servei i d’altres mecanismes addicionals per tal d’assegurar el traspàs
Acords de Nivell de Servei

2

Millores i detall del Pla de Transició del Servei

2

Grau de definició de recursos i procediments

S’atorgarà millor puntuació a les propostes de nous llindars dels acords de nivell de servei que
millorin els mínims especificats en l’apartat 10.2 del Plec de Prescripcions Tècniques
S’atorgarà millor puntuació a les propostes de nous acords de nivell de servei addicionals als
mínims especificats en l’apartat 10.2 del Plec de Prescripcions Tècniques
Pla de Qualitat del Servei

2

Nous llindars dels ANS

2

Nous ANS

Pla de Qualitat del subapartat 9.1 PPT. S’avaluarà el detall i adequació de l’esmentada proposta
base de Pla de Qualitat en la mesura que facilitin la posada en marxa i el seguiment d’un procés de
millora contínua del servei i facilitin la mesura objectiva del mateix
Auditories del subapartat 9.2 PPT. S’avaluarà el detall i adequació de la proposta d’auditories i
específicament la cobertura de les auditories proposades respecte a l’abast del servei motiu de
licitació
Detall i adequació dels processos de millora contínua proposats. S’avaluarà el detall i adequació de
la proposta dels diferents processos de millora contínua per tal de garantir el manteniment durant
tota la durada del contracte de la qualitat del servei motiu de licitació

4

4

6
2

Pla de qualitat

2

Proposta d'auditories

2

Processos de millora continua
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Transversals llevat algun Lot
Eines de suport a l’operació (no aplica a Lot 1)
Eines de suport a l’operació

2

Eines de suport a l'operació

2

Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis

10/8

Gestió d’incidències (no aplica a Lot 1)

2

Gestió d'incidències

Gestió de problemes (no aplica a Lot 1)

2

Gestió de problemes

Gestió de capacitat del producte o servei (no aplica a Lot 1)

2

Gestió de la capacitat

Procés de Gestió de la Configuració i Inventari (no aplica a Lot 1)

2

Gestió de la configuració i inventari

Monitoratge del producte o servei (no aplica a Lots 1 i 2)

2

Monitoratge

Particulars
Gestió del Coneixement (Lot 1)

8

L’estructura i processos per a la gestió del coneixement

2

Estructura i processos per la Gestió del Coneixement

Metodologia proposada per a la gestió de la qualitat en l’àmbit particular de la gestió del
coneixement
Millora en els terminis proposats respecte a les fases per a la millora de la gestió del coneixement

2

Metodologia proposada per la Gestió del Coneixement

2

Millora ens els terminis

Eines associades a la gestió del coneixement

2

Seguiment i gestió de projectes estratègics (Lot 1)
El detallen la definició dels aspectes organitzatius i capacitats tècniques i humanes per a dur a
terme les tasques requerides
Les eines associades a l’execució d’aquest seguiment

2

Definició dels aspectes organitzatius i de les capacitats

2

Eines associades seguiment i gestió de projectes
estratègics

Migració a Exchange 2019 de la plataforma actual (Lot 4)
Per l’apartat de descripció d’arquitectura del nou entorn Exchange 2019 i el seu desplegament en
temps i recursos d’infraestructura necessaris
El detall del pla de migració de la plataforma Onpremises actual a la futura detallant les fases del
projecte i els aspectes de coexistència dels entorns de correu amb la valoració en temps i recursos
necessaris
Pla de gestió del canvi i aspectes de coexistència entre els diferents entorns i descripció del nou
model d’operació
Migració dels entorns Onpremises 2013 a 2019. Per la proposta d’execució del projecte sense
impacte en l’equip del servei de lot 4 i per dur a terme les migracions dels entorns segons els plans
prèviament definits
Hibridació al núvol Office365 de la plataforma actual (Lot 4)

Eines associades a la gestió del coneixement
4

6
1

Descripció arquitectura nou entorn Exchange 2019

1

Detall del pla de migració

2

Pla de gestió del canvi

2

Proposta execució
6
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Per l’apartat de descripció del projecte i el seu desplegament en temps i recursos d’infraestructura
necessaris
El detall del pla de migració de la plataforma Onpremises actual a Office365 detallant les fases del
projecte i els aspectes de coexistència dels entorns de correu amb la valoració en temps i recursos
necessaris
Pla d’hibridació de l’entorn de correu Onpremises al núvol Office365 incloent la gestió del canvi,
aspectes de coexistència entre bústies en els diferents entorns i descripció del nou model
d’operació de l’entorn híbrid
Hibridació de l’entorn actual al núvol Office365. Per la proposta d’execució del projecte sense
impacte en l’equip del servei de lot 4 i per dur a terme les migracions dels entorns segons els plans
prèviament definits
Descripció i adaptació de les capacitats logístiques vinculades a la prestació del servei (Lot 2)

1

Descripció del projecte, desplegament i infraestructura

1

Detall del pla de migració

2

Pla de hibridació

2

Hibridació al núvol Office365
6

Adaptació de les capacitats logístiques

2

Adaptació de les capacitats logístiques

Retirada del material informàtic obsolet

2

Retirada del material informàtic obsolet

Gestió de la reutilització

2

Gestió de la reutilització

Procés d’inventari físic (Lot 3)

5

Definir un nou procés d’inventari físic d’estacions i dispositius de lloc de treball

2

Definició nou procés d'inventari

Identificar les fases per la implantació del nou procés d’inventari físic d’estacions i dispositius de
lloc de treball
Explotació del nou entorn d´inventari físic d’estacions i dispositius de lloc de treball

2

Fases per la implantació

1

Explotació del nou entorn d'inventari

Estudi, revisió i aplicació de millores dels processos lligats a la gestió d’usuaris i aprovisionament recursos
(Lot 5)
Creació d’un projecte d’estudi i revisió dels processos lligats a la gestió d’usuaris i aprovisionament
2
de recursos. La gestió d’usuaris actual està repartida entre diferents plataformes, les principals
Microsoft Active Directory i Oracle Access Manager. El model actual d’aprovisionament de recursos
està basat en la pertinència a grups, amb assignació manual dels usuaris als diferents grups
Aplicació de les millores dels processos objecte de l’estudi i revisió del punt anterior. L’objectiu del
2
projecte es millorar totes les eines que suporten el cicle de vida dels usuaris i dels recursos
assignats als mateixos
Per la proposta d’execució del projecte sense impacte en l’equip del servei de lot 5 i per dur a
1
terme aquestes tasques segons el pla prèviament definit. L’execució del projecte ha d’adequar-se al
Pla de projecte definit i no ha d’interferir en l’operativa de l’equip de servei.
Plataformes de gestió d’accessos (OAM) (Lot 5)
Anàlisi de la situació actual del servei, proposta d’actualitzacions de la plataforma i proposta
d’optimització de la plataforma i del servei
Per la proposta d’execució del projecte sense impacte en l’equip del servei de lot 5 i per dur a
terme aquestes tasques segons el pla prèviament definit.

5
Revisió processos gestió d'usuaris i aprovisionament
recursos
Aplicació de les millores detectades
Execució del projecte

2
1

Anàlisi i proposta optimització OAM

1

Proposta execució projecte optimització OAM
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Plataformes de gestió d’ identitats (OIM) (Lot 5)
Anàlisi de la situació actual del servei, proposta d’actualitzacions de la plataforma i proposta
d’optimització de la plataforma i del servei
Per la proposta d’execució del projecte sense impacte en l’equip del servei de lot 5 i per dur a
terme aquestes tasques segons el pla prèviament definit.

2
1

Anàlisi i proposta optimització OIM

1

Proposta execució projecte optimització OIM
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5. VALORACIÓ DE LES OFERTES
A continuació es detalla la valoració feta per cada lot per les diferents ofertes presentades. Per cada
lot, en primer lloc s’inclou una taula resum en què s’indica cada criteri i subcriteri, la qualificació
obtinguda per cada licitador i els punts obtinguts per cada licitador, així com la puntuació total. En
segon lloc es justifiquen les qualificacions atorgades.
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5.1.

LOT 1 – GESTIÓ DEL LLOC DE TREBALL
Taula resum
DELOITTE
SEIDOR
PRICE_IBER
Concepte
Puntuació màxima Qualif Punts Qualif Punts Qualif Punts
Model de Relació
6
2
4
3,5
Millores en el model de relació
2
D
1,5
E
2
D
1,5
Detall proposat pels informes
2
B
0,5
E
2
E
2
Proposta d'un nou model de relació
2
A
0
A
0
A
0
Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
4
2
4
3
Proposta model organitzatiu equip de treball
2
C
1
E
2
C
1
Metodologia equip de treball
2
C
1
E
2
E
2
Fases del servei: adquisició i transició del servei
4
3
4
3
Millores i detall del Pla de Transició del Servei
2
D
1,5
E
2
D
1,5
Grau de definició de recursos i procediments
2
D
1,5
E
2
D
1,5
Acords de Nivell de Servei
4
2
3
2
Nous llindars dels ANS
2
C
1
D
1,5
B
0,5
Nous ANS
2
C
1
D
1,5
D
1,5
Pla de Qualitat del Servei
6
4,5
6
3
Pla de qualitat
2
D
1,5
E
2
D
1,5
Proposta d'auditories
2
D
1,5
E
2
B
0,5
Processos de millora continua
2
D
1,5
E
2
C
1
Gestió del Coneixement
8
4
8
4,5
Estructura i procesos per la Gestió del Coneixement
2
C
1
E
2
D
1,5
Metodologia proposada per la Gestió del Coneixement
2
D
1,5
E
2
D
1,5
Millora ens els terminis
2
C
1
E
2
D
1,5
Eines associades a la gestió del coneixement
2
B
0,5
E
2
A
0
Seguiment i gestió de projectes estratègics
4
2
4
1,5
Definició dels aspectes organitzatius i de les capacitats
2
D
1,5
E
2
C
1
Eines associades al seguiment i gestió de projectes estratègics
2
B
0,5
E
2
B
0,5
TOTAL
36
19,50
33,00
20,50

Institut Municipal d’Informàtica
Direcció d’Operació i Sistemes

A continuació es justifiquen les qualificacions atorgades:
1.
Model de Relació
a. Millores en el model de relació
Respecte al model de relació, en general es contempla la relació entre l’adjudicatari del
contracte i els principals actors interns relacionats amb el “servei” de Lloc de Treball,
bàsicament els responsables de serveis, el responsables IMI de contractes i la Direcció
d’Explotació i Sistemes. Encara això, donat que la funció de l’adjudicatari del Lot 1 és recolzar o
executar totes les funcions lligades amb la gestió global del servei, per tal de garantir la seva
prestació i evolució, s’ha de tenir una visió més global del model de relació, per tal de
contemplar el conjunt de tots els actors que tenen una relació amb aquest servei. En aquest
sentit els 3 licitadors ho contemplen a la seva proposta de forma molt detallada i amb gran
qualitat.
Encara això, la proposta de SEIDOR destaca sobre les altres dues tant per contemplar amb més
abast i detall els diferents actors que influeixen o poden influir sobre el servei de lloc de treball,
i per proposar millores més fàcilment implementables (com per exemple no incrementar el
nombre de comitès per concretar la relació amb aquests actors que inclou en el model de
relació, sinó en base a reunions bilaterals) i per això se li ha atorgat la qualificació màxima, és a
dir E.
La proposta de DELOITTE, essent molt bona, i proposant millores molt atractives, no arriba a
ser excel·lent donat que inclou d’alguns errors de concepte, i també degut al fet que algunes
millores que semblen (per el grau de detall inclòs) a priori més d’aplicació a tota l’organització
de l’IMI que no només per al servei de Lloc de Treball que és el que s’està licitant i valorant. Per
això se li atorga una qualificació D (notable).
La proposta de PRICE_IBER quant a l’ampliació dels actors a incloure en el model de relació,
pràcticament es limita a proposar una relació directa entre l’adjudicatari del Lot1 i una sèrie de
figures que donat que bàsicament interaccionen amb el Lot 2, en el diagrama inclòs al plec
tècnic no s’indicava una relació directa (SAU, Tutors, Oficina de compres). També fa molt
èmfasi a presentar com millores una sèrie d’eines de suport, quan la valoració de les eines es fa
en altre apartat. No incorre en cap error de concepte. I per això, encara que les millores
proposades per PRICE_IBER són lleugerament inferiors a les proposades per DELOITE, se li
atorga la mateixa puntuació, és a dir D.
b. Detall proposat pels informes
La proposta de DELOITE només detalla els lliurables del Comitè de Seguiment de Contracte,
això sí amb un alt grau de concreció i presentats d’una forma molt atractiva i entenible,
incloent una simulació del que seria aquest lliurable.
La proposta de SEIDOR detalla amb molta profusió els diferents informes, ja que descriu 14
informes diferents, indicant per la major part dels mateixos el que seria el contingut amb 2
nivells de profunditat.
La proposta de PRICE_IBER detalla fins 18 informes, encara que només indicant un nivell de
profunditat (índex), això sí, incloent una imatge gràfic d’exemple que facilita la seva
comprensió.
Per tot allò anteriorment indicat, es considera que tant la proposta de SEIDOR com la de
PRICE_IBER són excel·lents quant al detall proposat pels informes i se’ls hi atorga a les dues la
qualificació E (excel·lent).
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En canvi la proposta de DELOITE es qualifica com B (superficial) ja que com s’ha dit només
detalla un dels informes, precisament el que correspon al comitè amb menys periodicitat i
menys operatiu.
c. Proposta d'un nou model de relació
Els tres licitadors realment no proposen cap model de relació nou, sinó que es limiten a
descriure i organitzar el model de relació actual (amb les millores proposades per ells) d’una o
altra forma. Per tant s’ha atorgat a totes 3 ofertes la qualificació A (insuficient) ja que en
realitat només presenten millores que s’han valorat anteriorment.
2.

Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
a. Proposta model organitzatiu equip de treball
DELOITTE planteja un equip humà amb orientació multifuncional, multidisciplinari, polivalent
amb àmplies capacitats tècniques i funcionals en BALANCEIG DE RECURSOS SEGONS LES
NECESSITATS I FITES FIXADES i un PANELL D'EXPERTS que donen suport a l'equip.
Per aquest cas, no especifica o descriu la forma d'operar ni en la descripció de l'equip, les
capacitats formatives, ni l'experiència de les persones o d'altres factors que permetin valorar la
viabilitat o capacitats per fer aquest balanceig de recursos com tampoc la dedicació o
disponibilitat d'aquest panel d'experts ofert.
Al tractar-se d'un equip mínim requerit al contracte per dur a terme el servei, considerem que
la proposta de balanceig de recursos no s’ajusta mantenim el nombre de recursos, i com que
no està prou detallat aquest balanceig, considerem aquesta proposta de dubtosa viabilitat
donat que l’experiència amb l’actual contracte demostra que l’equip mínim requerit és
suficient per cobrir les tasques sol·licitades però amb molt poc marge com per poder
balancejar els perfils, inclús podria anar en perjudici del servei, principalment per aquest motiu
la valoració assignada en aquest apartat és C.
SEIDOR destaca en aquest apartat per contemplar amb més abast i detall els diferents perfils
que influeixen en el servei i descriu els mecanismes d’organització, coordinació i gestió de la
disponibilitat interna del servei, a més d’aspectes tan importants com el d’aplicar mesures per
garantir l’estabilitat de l’equip i evitar rotacions sobrevingudes. També contempla un pla de
formació contínua per l’equip que els permeti fer front a nous reptes i garantir el nivell
adequat de formació dels tècnics. Considerant que la descripció s’ajusta a les necessitats del
servei per aquest lot i que el nivell de detall s’ajusta a l’oferta, es valora amb la qualificació E.
La proposta de PRICE_IBER planteja un equip adient segons els requeriments però no
especifica o descriu per exemple l'experiència de les persones assignades. Tot i això, la
proposta és correcta però molt genèrica amb models adients però de caire estàndard sense
aprofundir en aspectes concrets adreçats a l’equip dedicat al servei amb un factor
diferenciador respecte a qualsevol altre servei. Per aquests motius la valoració assignada en
aquest apartat és C.
b. Metodologia equip de treball
DELOITTE, planteja una metodologia adient comparativament més generalista i sense
contemplar una possible necessitat d’adaptació amb les metodologies pròpies de l’IMI. Per
aquests motius la valoració assignada en aquest apartat és C.
SEIDOR, presenta diferents metodologies que combina per trobar en cadascuna d’elles la major
efectivitat i valor per a l’organització, afegeix les metodologies pròpies de l’IMI i proposa
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aplicar-les per ajustar-se a les necessitats concretes també fa una descripció més especifica de
la metodologia i no tan generalista. Per aquest motiu, la valoració assignada en aquest apartat
és E.
PRICE_IBER, de la mateixa manera que SEIDOR, planteja adaptar-se a les metodologies i eines
corporatives i fa una descripció especifica d’aquesta. Per aquest motiu, la valoració assignada
en aquest apartat és E.
3.

Fases del servei: adquisició i transició del servei
a. Millores i detall del Pla de Transició del Servei
El tres licitadors presenten un pla de transició del servei molt detallat i ajustat a les necessitats.
Encara això, la proposta de SEIDOR destaca pel fet de ser molt més operativa i concreta que la
resta, incloent a més com altra característica diferenciadora el que explícitament inclou
l’activitat de donar suport a la transició de la resta dels lots. Per tot això a SEIDOR se li atorga la
qualificació E (excel·lent).
Per la seva part, les propostes de DELOITTE i PRICE_IBER són molt més genèriques i teòriques, i
encara que inclouen algunes propostes interesants (DELOITTE per exemple inclou la possibilitat
durant l’etapa de transferència de fer shadowing i també shadowing invers, PRICE_IBER per la
seva part proposa un pla de millores), al no ser d’aplicació al cas concret (el shadowing invers
és interesant en el cas d’incidències tècniques, que no és el servei del Lot 1, i durant l’etapa de
transferència no és el millor moment per fer un pla de millora, ja que els esforços han d’anar a
garantir que s'assumeix el servei amb qualitat, essent el pla de millora una part de la fase
d’execució del servei), conseqüentment es considera que les seves propostes mereixen la
qualificació D (notable).
b. Grau de definició de recursos i procediments
Cap de les tres propostes inclou una definició concreta dels recursos, ja que únicament SEIDOR
fa una referència als recursos, però es limita a indicar que tindran una dedicació del 100%
durant l’etapa de transferència.
La definició dels procediments que inclou la proposta de SEIDOR destaca per el seu detall i
concreció, però es queda una mica més curta que les que inclouen DELOITTE i PRICE_IBER,
encara que aquestes són més genèriques i teòriques.
Tenint en compte els dos fets, i que es prima l’adaptació al servei concret que es necessita, es
considera que la proposta de SEIDOR mereix una qualificació E (excel·lent) mentre que les
propostes de DELOITTE es considera que mereixen ambdues una qualificació D (notable).

4.

Acords de Nivell de Servei
a. Nous llindars dels ANS
A continuació es recull els llindars especificats al plec i els proposats per cada licitador,
remarcant les millores.
Codi

Nom

Facret

Retorn de factures

Periodicitat

Valor
Plec

DELOITTE

Trimestral

<=2%

<=1%

SEIDOR PRICE_IB
ER
<=1,5%

<=0%
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Erbd
Endoc
Mill

Errors a la CMDB

Informes de serveis lliurats
en termini
Promoció Millora Contínua

Traspàs de procediments al
SAU
Desviament en les fases per
a la gestió del coneixement

Trasp
Tfases

Mensual

<=5%

=5%

<=4,5%

>=5

>=4

Mensual

>=90%

>=95%

Mensual

>=3

>3

Anual
Anual

>=3

<10%

<=0%

>=95%

>=100%

>=4

>=12

<=8%

-

>=10
<5%

DELOITTE presenta millores en 4 dels 6 indicadors, que aporten un valor apreciable en la
prestació del servei de Lot 1. Per aquest motiu se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1
punt.
SEIDOR presenta millores en 5 dels 6 indicadors, ja que en un d’ells no ha proposat millora.
Addicionalment SEIDOR indica mitjançant quines eines calcularia els indicadors. Per aquests
motius se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
PRICE_IBER presenta millores en tots els indicadors, però la majoria són inassolibles i molt per
sobre del que l’organització pot absorbir. Per això se li atorga una qualificació de tipus B, és a
dir 0,5 punts.
b. Nous ANS
Els nous indicadors proposats per DELOITTE són:
Indicador
Grau de
satisfacció del
client

Introducció de
millores en el
servei

Grau de
compliment
d'objectius

Descripció

Fórmula

Grau de satisfacció del client
amb
els serveis prestats

% satisfacció mitja
dels enquestats

Avaluació del nombre de
propostes de millora
identificades i implantades

Nombre de propostes
de millora
identificades i
implantades

Grau d'assoliment dels
objectius / fites establerts pel
període corresponent incloent
entre les fites a revisar la
possible desviació sobre
terminis en el lliurament
d'informes de seguiment

% d'objectius assolits
en el període respecte
els establerts a la
planificació

Periodicitat

Llindar

Semestral

%
satisfacció
> 80%

Semestral

Nº
propostes
millora > 3

Mensual

%
compliment
> 90%
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% riscos crítics no
mitigats respecte el
total de riscos crítics
identificats

Riscos crítics
no mitigats a
temps

Valoració de la quantitat de
riscos crítics del servei
materialitzats que no s’han
mitigat adientment

Nº mig de
riscos aixecats
per
l’adjudicatari

Nombre mig de riscos aixecats
per l’adjudicatari de forma
proactiva en base al
coneixement i visió global

Nº de riscos aixecats /
Nº iteracions
resposable de servei

Rati de documents (actes,
informes i documentació)
acceptats sense iteracions o
amb una única iteració en la
seva elaboració

Qinf = nº documents
entregats sense o amb
una iteració / nº
documents entregats

Desviació
mitja sobre
planificació
entrega
documentació

Desviació mitja en nombre de
dies d’endarreriment en
l’entrega d’informes o
documentació

Sumatori nº dies
desviats respecte
planificació / nº
informes generats

Resolució
d’incidències

Resolució d’incidències de
criticitat baixa del propi
servei

Resolució de
peticions

Resolució de peticions de
complexitat baixa al propi
servei

Riscos crítics no
mitigats a temps

Valoració de la quantitat de
riscos crítics materialitzats
que
no s’han mitigat
adientment

Grau de
compliment del
model de gestió
de coneixement

Termini de preparació de les
accions definides en el model
de gestió de coneixement

Qualitat dels
documents
entregats

Número de dies de
resolució.
Termini màxim: 3 dies
Número de dies de
resolució.
Termini màxim: 1,5
dies
% riscos crítics no
mitigats respecte el
total de riscos crítics
identificats

% de documents
elaborats en el període
respecte els establerts
a la planificació

Setmanal

% riscos <
5%

Trimestral

Nº mig
riscos
>= 2

Mensual

Qinf >=95%

Mensual

Nº dies < 2

Trimestral

%
compliment
> 90%

Trimestral

%
compliment
> 90%

Setmanal

% riscos <
5%

Mensual

%
traspassos
> 95%
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Nombre de sinergies i
dependències
identificades i
implantades

Identificació de
sinergies o
dependències

Identificació del nombre de
dependències detectades al
llarg de la prestació del servei

Resolució de
peticions
personal

Resolució de peticions de
complexitat baixa per part
del personal dels àmbits del
servei

Número de dies de
resolució.
Termini màxim: 1 dia

Mensual

%
compliment
> 90%

Preparació i
execució dels
pilots

Termini de preparació i
execució dels projectes pilots

Mensual

%
compliment
> 95%

Riscos crítics no
mitigats a temps

Valoració de la quantitat de
riscos crítics materialitzats
que
no s’han mitigat
adientment

% de pilots executats
dins del termini
respecte al nombre
total de pilots
% riscos crítics no
mitigats respecte el
total de riscos crítics
identificats

Mensual

Mensual

%
compliment
> 90%

% riscos
< 5%

DELOITTE proposa com indicadors nous alguns interessants referents a la pròpia activitat del
LOT 1 (pilots, riscos). Per altra banda es proposen indicadors que no són nous (indicador de
millores en el servei) i altres que estan fora de l’abast de Lot 1 (resolució d’incidències i
peticions). Indicar també que alguns indicadors proposats s’han repetit o no s’han definit amb
claredat (ambigus). Per això, en conjunt se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
Els nous indicadors proposats per SEIDOR són:
Codi

Nom

Descripció

INFERR

Informes amb
errors

% màxim
d’informes
lliurats que
presenten
errors

Fórmula de
càlcul
/ eines
(Nombre
d’informes amb
errors)/(Nombr
e d’informes
lliurats)x100
Els errors es
comunicaran
ad- hoc quan
s’identifiquin.

Periodicitat

Valor

Justificació

Mensual

<=90%

Permet valorar
la qualitat dels
informes
lliurats per
l’oficina.
Seidor es
compromet a
la màxima
qualitat i cura
en tota la
informació que
genera.
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ROTEQ

Rotació
prevista
l’equip

no
de

Rotació no
prevista de
l’equip
assignat

[Σ (número de
rotació de
recursos en el
decurs del
contracte) / nº
de recursos
totals
assignats]x100

Mensual

<=10%

Permet avaluar
l’estabilitat de
l’equip. Seidor
es compromet
a tenir un
equip estable
assignat al
servei.

La rotació
s’identificarà
quan es
produeixi

ESCRIS

Escalat de
riscos

% de riscos
de tots els
lots escalats

(N. de riscos de
tots els lots no
escalats/N.
Riscos
totals)x100

Trimestra
l

<=10%

Els riscos que
no es detectin i
esdevinguin un
problema.

TRASP

Correcta
recepció de
serveis

Errors en la
recepció de
serveis

(serveis
recepcionats
amb error/ total
serveis
Anual
recepcionats)x10
0
Quan
es
produeixi
alguna
interrupció de
servei fruit d’un
traspàs
incomplet.

<=10%

Permet avaluar
l’eficàcia de
l’oficina en la
detecció de
riscos.
Seidor es
compromet a
una
gestió de riscos
completa.
Permet avaluar
l’eficàcia de
l’oficina en la
gestió de
l’absorció de
nous serveis.
Seidor es
compromet a
verificar tots
els elements
abans
d’acceptar un
traspàs cap a
un
dels altres lots.
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ACDOC

Documents
creats i
actualtizats

Nombre de
documents
existents i
actualtizats
segons els
criteris
establerts
respecte als
esperats en
la data

(Nombre docs
actualitzats que
depenguin de
l’OT/Nombres
docs previstos
en data)x100

Mensual

>=95%

Permet avaluar
el ritme en què
es posa al dia
la base de
dades de
coneixement.

SEIDOR, proposa indicadors molt interesants perquè ajudaran a controlar el servei global que
ha de donar el LOT 1. Els llindars proposats són assolibles per absorbir l’organització.
Pel cas de l’indicador ESCRIS, fa referència a riscos escalats per tots els lots, així com a
l’indicador TRASP, que fa referència a la recepció dels serveis dels altres lots. Això reforça el
valor que aporten en la governança dels serveis.
Tot i així, considerem que hi ha marge de millora, i degut a això se li atorga una qualificació de
tipus D, és a dir 1,5 punts.
Els nous indicadors proposats per PRICE_IBER són:

Codi

Nom

Descripció

Fórmula de
càlcul/Eines

Periodicitat

Valor
proposat
per la UTE

Anual

<=1
(professiona
l)

Nombre de
desincorporacions no
planificades ocorregudes en
el període.

RP

Rotació de
personal

PME

Nombre
d'efectius
associats al servei

EIAudit

Lliurament
d'Informes
resultat
d'auditories de
qualitat

Es considera substitució
planificada quan aquesta
sigui acordada prèviament
amb l'IMI, no afecti la
cobertura del servei i
s'asseguri la transferència i
l'adquisició de coneixements
entre els integrants del servei
involucrats

Períodes en què roman el
servei amb menys efectius
dels previstos, com a
resultat de
desincorporacions no
planificades
Lliurament dels informes en
temps resultat de les
auditories de qualitat un cop
finalitzada

Nombre de
desincorporacions no
planificades

Dies sense el 100% de
l’equip

Nombre de dies de
lliurament de l’informe
des de finalització de
l’auditoria

Trimestral

Semestral

< 5 dies
laborables

< = 5 dies
laborables
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IRE

CPP

COP

ACP

EnResp

NForm

SForm

Informes
rebutjats per
errors

Compliment en
projectes
planificats
(millora contínua,
transformació,
estratègics, etc.)
Compliment dels
objectius del
projectes (millora
contínua,
transformació,
estratègics, etc.)

Actes de reunió
en termini

Valoració de
Responsables de
serveis de l'IMI

Accions
formatives
impartides a la
resta de Lots

Grau de
satisfacció de les
formacions

Informes rebutjats per
errors consensuats entre les
dues parts, l'error dels quals
sigui imputable a la UTE

Nombre d’informes
rebutjats per errors

Anual

<=2

Compliment de temps a
Projectes produïda sobre
una planificació
consensuada entre la UTE i
IMI.

((Duració Real-Duració
Prevista) / Durada
Prevista) x 100

Compliment dels objectius
dels Projectes establerts
entre la UTE i IMI.

Objectius no aconseguits
/ Total objectius definits
inicialment

Compliment de lliurament
de les actes de reunió en
termini acordat

Nombre de dies de
lliurament de l’acta des
de finalització de la reunió

Amb la
periodicitat
dels Comitès

Puntuació mitjana mínima
resultat d'enquestes de
satisfacció als responsables
de l'IMI

Valoració mitja de la
satisfacció global dels
responsables de l'IMI

Anual

>=7 sobre
10

Anual

>=4

Anual

>=7 sobre
10

Nombre de formacions
impartides a la resta de lots
(on-line, presencial,
píndoles formatives,…) per a
difusió del coneixement
(procediments, millores a
implantar, etc)

Puntuació mitjana mínima
resultat d'enquestes de
satisfacció de les formacions
impartides

Semestral

< = 10%

Semestral

< = 10%

A definir DP a cada
projecte

Nº de formacions
impartides

Valoració mitja de la
satisfacció global de les
formacions

< 3dies
laborables
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NMill

Propostes de
millora
proposades per la
Oficina

Avaluació del número de
propostes de millora
identificades i implantades
per la Oficina

Nº de millores
proposades

Anual

>=10

PRICE_IBER proposa nous indicadors interessants referents a la pròpia activitat del LOT 1
(rotació de personal, projectes) i altres que aporten un valor més reduït o que no són
indicadors nous. Addicionalment fa una proposta interesant d’indicadors en la seva funció de
governança de la resta de lots (accions formatives i valoracions). Per altra banda,
comparativament respecte a la proposta de Seidor, hi ha indicadors comuns (rotació de
personal, informes rebutjats per error) en els que la periodicitat és anual, sent en Seidor
mensual. Tanmateix, de manera global, la periodicitat dels indicadors proposats per
PRICE_IBER té caràcter trimestral, semestral i anual, a diferència de Seidor en els que hi ha 3
indicadors proposats que tenen caràcter mensual, fet que permet una gestió del servei més
acurada. A nivell global, però, considerem que la proposta de nous indicadors de PRICE_IBER i
SEIDOR es troben a un mateix nivell. Per tot això, en conjunt se li atorga una qualificació de
tipus D, és a dir 1,5 punts.

5.

Pla de Qualitat del Servei
a. Pla de qualitat
La proposta de DELOITTE té un contingut bastant detallat pel que fa a la descripció dels punts
mínims que ha d’incloure el Pla de Qualitat, proposant algunes accions concretes força
interessants (enquestes, workshops, peer reviews). Tot i així, té un cert marge de millora pel
que fa al seu grau de detall i a la seva adequació a la prestació del servei de Lot 1 per arribar al
nivell de la proposta de SEIDOR. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5
punts.
La proposta de SEIDOR és excel·lent. El seu contingut és molt detallat i adequat a les
necessitats del servei que ofereix el Lot 1. Descriu tot un conjunt d’activitats, funcions i tasques
de manera molt completa. Contempla de forma global l’activitat del Lot 1, centrant-se en la
qualitat de la gestió del servei, dels projectes, i de la gestió del coneixement i millora contínua,
aspectes els últims especialment rellevants. Tanmateix incideix en la gestió de la qualitat no
només del Lot 1, sinó de la resta dels serveis prestats per la resta de lots. Per això se li atorga
una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
La proposta de PRICE_IBER té un contingut ben estructurat i detallat, incloent algunes
propostes (indicadors de Qualitat, rols de gestió de la Qualitat), que aporten cert valor. Tot i
així té un marge de millora pel que fa al seu grau de detall i a la seva adequació a la prestació
del servei del Lot 1 per arribar al nivell de la proposta de SEIDOR. Per això se li atorga una
qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
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b. Proposta d'auditories
La proposta d’auditories que inclou DELOITTE és força interessant i aporta valor pel que fa a la
seva aplicació als serveis dels diferents lots, amb exemples concrets (grau de disponibilitat de
sistemes, compliment de protocols, grau de satisfacció). Tot i així es troba a faltar un major
grau de detall en el seu contingut per què la proposta sigui completa. Per això se li atorga una
qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
SEIDOR proposa un contingut de les auditories internes en diferents àmbits d’aplicació, per
sobre de l’especificat al plec. Especialment rellevants en les activitats de gestió de projectes,
millora contínua, i gestió del coneixement. Addicionalment també proposa auditories per a la
resta de Lots, en la seva funció de governança global dels serveis. Per això se li atorga una
qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
PRICE_IBER proposa ser auditor extern per a auditar la resta de lots. Aquesta proposta no
representa cap millora per l’IMI en sí mateixa, ja que com es descriu al Plec Tècnic (apartat
9.2), els costos dels mitjans emprats pels adjudicataris dels diferents lots associats a les
auditories no podran ser repercutits en cap cas a l’IMI. El nivell de detall és baix, per això se li
atorga una qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
c. Processos de millora contínua
DELOITTE centra la millora contínua en el Cicle de Deming (PDCA), que descriu molt
somerament. Addicionalment inclou un conjunt de millores pel que fa a processos i tasques
que aporten valor en la millora contínua (Inteligència Artificial, Reporting, análisis Backlog,
reobertures). Tot i així, caldria desenvolupar amb un major grau de detall els processos de
millora contínua i la seva adequació per a la prestació del servei. Per això se li atorga una
qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
La proposta de SEIDOR és excel·lent, tant en detall com en adequació. Es descriuen de manera
detallada els processos proposats per a dur a terme la millora contínua, tot adequant-se a la
prestació del servei. És especialment rellevant la proposta d’orientar la millora contínua a
resoldre els problemes de base, centrant-se en la “Eliminació de les activitats innecessàries”, la
“Eliminació de les causes arrel de les incidències” i en la “Adaptació del servei a les necessitats
canviants del client i del negoci”. Per això se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2
punts.
PRICE_IBER inclou dues propostes de millora contínua: un model basat en Scrum@IMI i
entrevistes de satisfacció del servei, que aporten cert valor. Malgrat això, la proposta està poc
desenvolupada pel que fa al seu grau de detall i d’adequació dels processos de millora contínua
per garantir la qualitat de servei. Per això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
6.

Gestió del Coneixement
a. Estructura i processos per la Gestió del Coneixement
La proposta de DELOITTE inclou un cicle composat de 5 accions clau en els que es basen els
processos de la Gestió de Coneixement, però no hi ha una descripció dels mateixos.
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Addicionalment, al punt 9.3 “Millores per a la gestió de coneixement” s’inclouen algunes
accions de millora dins l’àmbit de l’estructura i processos organitzatius. Tot i així, la proposta té
un ampli marge de millora pel que fa al seu desenvolupament, ja que caldria descriure amb un
bon grau de detall els processos que composen la Gestió del Coneixement i la seva aplicació a
les necessitats del servei. Per això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
SEIDOR presenta una proposta molt completa, descrivint l’estructura i els processos de la
gestió del coneixement de manera molt detallada, no centrant-se únicament en la generació
del coneixement, sinó incloent també els processos d’avaluació, sistematització i divulgació.
Especialment interessant també és l’adequació a les necessitats de l’IMI i la seva aplicabilitat
transversal a nivell de tots els lots. Per això se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2
punts.
PRICE_IBER presenta una proposta que inclou una relació d’activitats estructurades en 3 pilars
sobre els quals es basa la Gestió del Coneixement, però en cap cas es descriu un mapa de
processos. Addicionalment s’introdueix la figura del Gestor de Coneixement. La proposta de
PRICE_IBER està menys desenvolupada que la de SEIDOR pel que fa a la seva estructura i
processos per la Gestió de Coneixement, per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a
dir 1,5 punts.
b. Metodologia proposada per la Gestió del Coneixement
La proposta de DELOITTE inclou una metodologia per a la gestió del coneixement que es basa
en una relació de tasques i activitats. També inclou una relació d’indicadors d’activitat i de
lliurables. Es troba a faltar però en aquesta proposta una descripció més detallada de la
metodologia i la seva orientació a la gestió de la qualitat en l’àmbit particular de la gestió del
coneixement. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
A la proposta de SEIDOR s’indica que “la gestió de la documentació està dins dels objectius
estratègics de l’Oficina Tècnica en l’àmbit de l’assegurament de la Qualitat” i també
s’especifica que es farà càrrec de la gestió de la qualitat documental. La proposta inclou una
descripció detallada de la metodologia i dels diferents processos que portarà a terme: establir
criteris (especificar documents, plantilles, punts de control, repositori), comunicar (a tots els
altres Lots), planificar i fer el seguiment (documentació completa i ajustada a la normativa de
qualitat, processos documentats, control de versions, indicadors, etc). Per tot això la proposta
de SEIDOR és la millor i se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
La proposta de PRICE_IBER inclou una metodologia que segueix, principalment, els
requeriments descrits al Plec Tècnic, amb les mateixes fases i proposant un conjunt de tasques,
tot seguint les normes ISO 20.000 i ISO 27.001. Fa èmfasi en el manteniment del model de
gestió del coneixement mitjançant un manteniment del sistema de gestió documental i
Formació sobre gestió de coneixement. La proposta s’adequa a les necessitats del servei, però
té marge de millora. El nivell de la proposta de PRICE_IBER és similar a la de DELOITTE, però és
d’un nivell de qualitat inferior a la de SEIDOR. Per això se li atorga una qualificació de tipus D,
és a dir 1,5 punts.
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c. Millora ens els terminis
Les propostes presentades pels 3 licitadors són les següents:
Temps
Proposta documentació
DUE Dilligence
Total

Valor
Plec

DELOITTE

SEIDOR

PRICE_IBER

3

3

2

1,5

9

5

4

4,5

6

2

2

3

DELOITTE redueix el temps total (des què s’inicia el servei, fins que es pot iniciar a aplicar un
Pla de millora), un 44% i esdevé la menor reducció de les 3 propostes. Per això se li atorga una
qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
SEIDOR proposa la major reducció, d’un 55%. Per això se li atorga una qualificació de tipus E, és
a dir 2 punts.
PRICE_IBER redueix el temps total un 50%, quedant per sota de la major reducció proposada
per SEIDOR. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
d. Eines associades a la gestió del coneixement
Per aquest criteri es valora especialment el grau de detall i l’adaptació de l’eina pel propòsit
indicat. En aquest sentit, en el cas de presentar eines de caràcter general (que es poden
adaptar a molts propòsits diferents) s’ha valorat la descripció de l’adaptació de l’eina a la
funcionalitat necessària.
La proposta de DELOITTE inclou les eines Sharepoint, Microsoft Teams, Microsoft PowerBI,
Confluence i ownCLoud, amb una breu descripció de les mateixes. Tot i així, la proposta no
descriu l’adaptació d’aquestes eines a les necessitats del servei, essent totes de propòsit
general i amb una descripció superficial. Per això se li atorga una qualificació de tipus B, és a dir
0,5 punts.
SEIDOR proposa les eines Sharepoint/Teams, IMI en xarxa, Confluence, GLPI Open Source IT
Asset management i Github, amb una descripció molt detallada i completa. D’aquestes eines,
ja s’utilitzen a l’IMI Sharepoint/Teams (eina col·laborativa), IMI en xarxa (solució de gestió
global del coneixement de l’IMI), Confluence (que SEIDOR recomana com a repositori comú de
documentació de procediments de servei i bones pràctiques) i Github (que SEIDOR recomana
ampliar les seves funcionalitats i adaptar-la a les necessitats dels serveis del Lloc de Treball).
Pel que fa a l’eina GLPI Open Source IT Asset management, SEIDOR proposa utilitzar-la per
incloure la part de l’inventari d’actius dins l’àmbit de la gestió documental. Per tot això, donat
que és la proposta amb menys impacte i amb major reaprofitament donat que presenta més
de 4 eines amb molta qualitat i descrivint amb detall la seva adaptació, se li atorga una
qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
PRICE_IBER proposa com a eines associades a la gestió del coneixement: Power BI (per a
extracció de dades i elaboració de Quadres de Comandament), Wikis avançades (com a
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repositori documental, proposant com a eines Confluence i una solució pròpia de PRICE_IBER)
i plataforma elearning (Moodle). La proposta de PRICE_IBER, però, no incorpora cap descripció
d’aquestes eines, excepte de la solució pròpia. Tanmateix, cap de les eines proposades descriu
la seva adaptació a les necessitats concretes de l’IMI. Per tot això se li atorga una qualificació
de tipus A, és a dir 0 punts.
7.

Seguiment i gestió de projectes estratègics
a. Definició dels aspectes organitzatius i de les capacitats
La proposta presentada per DELOITTE és força completa i estructurada, però teòrica, i es troba
a faltar major aplicabilitat a les necessitats concretes de l’IMI, especialment en la descripció
dels aspectes relacionats amb les capacitats tècniques i humanes per a dur a terme les tasques
requerides. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
La proposta de SEIDOR és excel·lent, cobrint plenament les necessitats descrites al Plec Tècnic.
Té un gran nivell de detall i s’aborden amb profunditat les capacitats tècniques i humanes
(proposa aportar recursos addicionals quan sigui necessari comptar amb coneixements
específics sobre alguna tecnologia i la formació continuada de l’equip de treball). Dedica dos
apartats molt desenvolupats sobre la gestió dels pilots i la definició de Plans de Projecte.
Addicionalment, la proposta inclou aspectes com la Gestió del Canvi, la Gestió de la Qualitat
aplicats als projectes i la metodologia que farà servir. De manera global, s’adapta molt bé a les
necessitats i l’operativa de l’IMI, per això se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2
punts.
La proposta de PRICE_IBER és excessivament teòrica i molt poc adaptada a les necessitats de
l’IMI. Es descriuen alguns aspectes metodològics i organitzatius (menciona una metodologia
pròpia denominada Smart PMO) pel que fa a la gestió de projectes i pilots, identificant tasques
i lliurables. Per altra banda es troba a faltar una descripció dels aspectes relacionats amb les
capacitats tècniques i humanes. El nivell de la proposta de PRICE_IBER, per tant, és inferior a la
de DELOITTE. Per això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
b. Eines associades al seguiment i gestió de projectes estratègics
Per aquest criteri es valora especialment el grau de detall i l’adaptació de l’eina pel propòsit
indicat. En aquest sentit, en el cas de presentar eines de caràcter general (que es poden
adaptar a molts propòsits diferents) s’ha valorat la descripció de l’adaptació de l’eina a la
funcionalitat necessària.
La proposta de DELOITTE inclou les eines Sciforma, Jira, PowerBI, Microsoft Project i 2 eines
pròpies. La seva descripció és superficial, de propòsit general i amb poc grau de detall, sense
descriure l’adaptació d’aquestes eines a les necessitats del servei. Per això se li atorga una
qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
SEIDOR proposa les eines Sharepoint/Teams/MS Project/Office 365, PowerBI, Sciforma i Jira,
amb una descripció molt detallada i completa que inclou la seva adaptació a les necessitats del
servei i la seva integració amb altres eines. Per això se li atorga una qualificació de tipus E, és a
dir 2 punts.
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La proposta de PRICE_IBER inclou eines de Microsoft (Planner, Project, To do, Teams, PowerBI),
amb una descripció superficial i de propòsit general de les seves principals característiques. No
descriu, però, la seva adaptació a les necessitats del servei. Per això se li atorga una qualificació
de tipus B, és a dir 0,5 punts.
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5.2.

LOT 2 - SUPORT PRESENCIAL

COS
TRINITECH
SEMIC
Taula resum
Concepte
Puntuació màxima Qualif Punts Qualif Punts Qualif Punts
Model de Relació
6
1
2,5
3
Millores en el model de relació
2
B
0,5
B
0,5
D
1,5
Detall proposat pels informes
2
B
0,5
E
2
D
1,5
Proposta d'un nou model de relació
2
A
0
A
0
A
0
Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
4
2,5
3
3,5
Proposta model organitzatiu equip de treball
2
D
1,5
E
2
D
1,5
Metodologia equip de treball
2
C
1
C
1
E
2
Fases del servei: adquisició i transició del servei
4
2,5
2
3,5
Millores i detall del Pla de Transició del Servei
2
D
1,5
B
0,5
E
2
Grau de definició de recursos i procediments
2
C
1
D
1,5
D
1,5
Acords de Nivell de Servei
4
0,5
2
3,5
Nous llindars dels ANS
2
B
0,5
D
1,5
E
2
Nous ANS
2
A
0
B
0,5
D
1,5
Pla de Qualitat del Servei
6
2,5
5,5
4
Pla de qualitat
2
B
0,5
E
2
D
1,5
Proposta d'auditories
2
C
1
D
1,5
C
1
Processos de millora continua
2
C
1
E
2
D
1,5
Eines de suport a l’operació
2
0,5
2
2
Eines de suport a l'operació
2
B
0,5
E
2
E
2
Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
8
3,5
4,5
6,5
Gestió d'incidències
2
B
0,5
C
1
C
1
Gestió de problemes
2
C
1
E
2
D
1,5
Gestio de la capacitat
2
B
0,5
B
0,5
E
2
Gestió de la configuració i inventari
2
D
1,5
C
1
E
2
Descripció i adaptació de les capacitats logístiques vinculades a la prestació del servei
6
3,5
6
3
Adaptació de les capacitats logístiques
2
C
1
E
2
D
1,5
Retirada del material informàtic obsolet
2
C
1
E
2
B
0,5
Gestió de la reutilització
2
D
1,5
E
2
C
1
TOTAL
40
16,50
27,50
29,00
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A continuació es justifiquen les qualificacions atorgades:
1.
Model de Relació
a. Millores en el model de relació
TRINITECH en l’apartat de millores presenta únicament 2 millores: una basada en la millora
contínua i altra basada en la cyberseguretat. Cap de les dues es pot considerar com millora
degut als següents motius:
• La millora contínua ja és una obligació dels adjudicataris. Encara que l’adjudicatari del
Lot 1 té la responsabilitat global, promovent, i aglutinant totes les propostes i
actuacions dels diferents lots, l’adjudicatari de cada Lot té la responsabilitat
d’incorporar la cultura de millora contínua en la seva activitat, i la de presentar plans
de millora, i participar en el comitè de millora contínua.
• La cyberseguretat, per molt important que sigui no és responsabilitat del Lot 2. Encara
que el concepte de cyberseguretat és molt transversal, dintre del servei de Lloc de
Treball recau especialment en el Lot 5 (seguretat del backend de lloc de treball) i en el
Lot 3 (arquitectura del lloc de treball, amb les responsabilitats de definir i aplicar les
actuacions necessàries derivades del assegurament de la seguretat). El Lot 4, degut a
què opera sobre els serveis de missatgeria, elements molt crítics en aquest aspecte,
també té un rol rellevant. El lot 2, suport presencial no intervé ni en la definició
estratègica de la “cyberseguretat”, ni en la definició tàctica, i a nivell operatiu només
es limita a participar en la resolució d’incidents, sempre sota les directrius dels
responsables de la seguretat operativa de la Direcció d’Operació i Sistemes i les
arquitectures definides per el Lot 3 en els aspectes específics del lloc de treball. Per
això presentar com millores en el model de relació comitès i informes corresponents a
aquests tres nivells (estratègic, tàctic, operatiu) no constitueix una millora.
A més, TRINITECH presenta 3 millores dintre d’una proposta de nou model de relació, que com
es comenta en l’apartat c, no és realment un nou model, i per això es tenen en consideració en
aquest subcriteri. TRINITECH presenta com millores:
• La creació d’un comitè de coordinació entre els diferents lots. Aquesta és una de les
funcions del Lot 1, i per tant no es pot considerar una millora.
• La creació d’un comitè de suport a l’usuari, amb la participació entre altres del SAU,
Tutors i OTE. Aquesta proposta és molt intereswant, i donat que actualment no es
porta a terme, representa una millora. Encara això, i que efectivament qui té més
contacte directe amb l’usuari dels diferents lots és precisament el 2, el més probable
en cas de portar-se a terme és que el responsable, com de fet ja diu TRINITECH, fos el
responsable del Lot 1.
• El desenvolupament de workshops tècnics, especialment orientats a facilitar l’entrada
de nous serveis (o execució de projectes), atendre l’evolució tecnològica i la resolució
de problemes. La idea és bona a priori, però a més que no es concreta la periodicitat,
els recursos, temps, etc., i per tant és difícil d’avaluar la millora que representa,
TRINITECH no proposa prestar aquests workshops, sinó que els prestin qualsevol dels
adjudicataris, per tant no es pot avaluar com millora de TRINITECH, ja que no els
presta ell.
SEMIC per la seva part proposa explícitament només com millora aportar una figura de
“sponsor del servei” oferint la participació d’una figura amb més de 15 anys d’experiència, que
participarà en tots els comitès i reunions de tipus tàctic i en les operatives sota demanda.
Entenem que aquesta figura reforçarà les figures del responsable del contracte i del gestor de
servei definides al plec, aportant un “plus” de visió estratègia i d'alineació amb l’IMI. Encara
que no les presenta explícitament com millores, el fet de proposar enquestes de satisfacció de
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l’usuari com font de decisions dels comitès de seguiment, i l'elaboració d’un pla de
comunicació, constitueixen també millores rellevants en el model de relació.
COS per la seva part presenta com millora:
• La definició d’un procediment per la resolució de conflictes. Analitzant el procediment
proposat, constitueix una millora relativament, ja que es limita a acotar en el temps els
procediment implícit (la negociació entre els diferents nivells servei-contracte-direcció)
i en canvi té implicacions legals l’acceptació del mateix, i per tant no és responsabilitat
de l’avaluador, ni tampoc és el moment, i per tant és difícil estimar el valor que aporta
una proposta que finalment pot no ser aplicable.
• La creació d’una mesa d’operació que a l’inici de cada TORN (!) faci el seguiment de les
incidències rebudes. Podria ser una bona proposta si es treballés per torns, i a més
fossin autònoms. Inclòs proposar oficialitzar que cada dia tot l’equip del lot es reuneixi
per analitzar les incidències rebudes, no té sentit i inclòs pot ser contraproduent pel
temps dedicat. S’ha de tenir en compte que les incidències i peticions es registren i
tracten per altres actors (SAU i Portal d’autoservei principalment), i tenint en compte
l’assignació preestablerta pels diferents tècnics del lot 2 en molts casos a l’inici del dia
aquests ja els tenen assignats, i l’assignació de la resta és responsabilitat del gestor de
serveis de l’adjudicatari, sense necessitat de reunir a tot l’equip. Tenint en compte tot
allò exposat no es considera aquesta proposta com una millora.
• L’execució per part del “grup de qualitat” d’un estudi (s'entén encara que es parla en
singular que serà periòdic) orientat a detectar i evitar problemes. La proposta és
interesant, però deixant de costat que ho està orientant molt a la prevenció d’avaries
HW, que ni és la part més important del servei, ni que tampoc aporta valor aquesta
prevenció (a la fi, el servei consisteix bàsicament en la gestió de garanties), el fet que
ni es concreti la periodificació, ni es concreti en cap part de la proposta la dedicació ni
composició d'aquest “grup de qualitat”, amb el qual a més a més no s’estableix cap
relació directa, fa que el valor que pugui aportar aquesta millora sigui relatiu.
En definitiva tenint en compte que tant TRINITECH com COS presenten millores de poc pes,
dubtoses, i que en alguns cas no els correspondria a ells aplicar-les, se’ls hi atorga a les dues
propostes la qualificació B (superficial) i en canvi a SEMIC donat que presenta propostes de
millora aplicables i interessants se li atorga la qualificació D (notable) perquè encara que sigui
la millor de les 3, no arriba a ser excel·lent, ja que li manca una major definició i grau de detall
que permeti el seguiment de la seva aplicació.
b. Detall proposat pels informes
S’ha decidit atorgat la màxima qualificació a TRINITECH, és a dir A (excel·lent) donat que detalla
profusament tots els informes sol·licitats al plec i els proposats addicionalment (en total 9, ja
que l’informe lligat a cyberseguretat, per les raons adduïdes anteriorment no s’ha tingut en
compte), arribant a definir l’estructura dels informes fins al tercer nivell.
La proposta de SEMIC s’ha valorat amb una qualificació D (notable) donat que també detalla
tots els informes (8 en total), però en general no inclou una proposta del seu contingut
classificada en punts com fa TRINITECH, encara que la serva descripció “textual” sigui més
detallada.
COS per la seva part, només descriu l’informe de seguiment del servei, encara que aquest el
descriu amb profusió i exactitud. Tenint en compte el volum d’informes que es sol·liciten al
plec, s’ha atorgat a COS la qualificació B (superficial).
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c. Proposta d'un nou model de relació
Tant SEMIC com COS no inclouen de forma explícita una proposta d’un nou model relació.
TRINITECH encara que inclou a la seva proposta un punt específic per detallar un nou model
relació, realment es limita a proposar 3 millores concretes, que no representen un nou model.
Per aquesta raó s’atorga la qualificació A (insuficient) als 3 licitadors.
2.

Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
a. Proposta model organitzatiu equip de treball
TRINITECH destaca en aquest apartat per contemplar amb més abast i detall els diferents
perfils que influeixen en el servei i descriu una estratègia en matèria de dotació de personal
clara. Considerant que la descripció s’ajusta a les necessitats del servei per aquest lot i que el
nivell de detall s’ajusta a l’oferta, es valora amb la qualificació E.
La proposta de SEMIC i COS planteja un equip adient segons els requeriments però no
especifica o descriu tant en detall les capacitats de les persones assignades a cada Rol. Tot i
això, la proposta és notable. Per aquest motiu la valoració assignada en aquest apartat és D.
b. Metodologia equip de treball
COS i TRINITECH, plantegen una metodologia adient tot i que és més generalista amb detalls
més bàsics de metodologia Per aquest motiu la valoració assignada en aquest apartat és C.
SEMIC, presenta metodologies estàndards ISO i ENS amb la definició d’elements concrets per
fer front a situacions determinades i trobar en cadascuna d’elles la major efectivitat i valor per
a l’organització, fent una descripció més especifica de la metodologia aplicada i no tan
generalista. Per aquest motiu, la valoració assignada en aquest apartat és E.

3.

Fases del servei: adquisició i transició del servei
a. Millores i detall del Pla de Transició del Servei
La proposta presentada per COS es pràcticament immillorable quant al seu detall i qualitat del
Pla de Transició, però donat que no està adaptada de forma específica al cas concret de l’IMI,
se li atorga una qualificació D (notable).
Per la seva part TRINITECH en el que es refereix a l’organització del Pla no el concreta, ja que es
limita a proposar l'elaboració d’una sèrie de “subplans” (Pla d’activació del Servei, Pla de
Transferència del coneixement, Pla d’implantació de processos, procediments i normes, Pla
d’implantació dels nous ANS, ...), en canvi detalla molt profusament els diferents procediments
(qüestió que es valora en el següent punt). Per això se li atorga una qualificació B (superficial).
La proposta de SEMIC, és molt concreta i operativa, presentant un pla aplicable, contemplant
totes les tasques i activitats a realitzar per assumir les noves característiques del nou servei.
Per la seva concreció i operativitat també se li atorga una qualificació E (excel·lent).
b. Grau de definició de recursos i procediments
TRINITECH fa una descripció molt profusa i detallada dels diferents procediments a aplicar
durant l’etapa d’adquisició i transició del servei (de fet en aquest aspecte és la millor, amb
diferència, de les tres propostes). Encara això no fa cap referència als recursos (inclou una
referència a un equip especial “PMO”, que no descriu en cap lloc), i també inclou dintre dels
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procediments proposats una sèrie de formació a impartir al seu equip, que no és aplicable ja
que indica que la impartirà el prestatari sortint, quan aquest no té aquesta obligació, o l’IMI, la
qual cosa comporta un esforç no contemplat. Aquests fets fan que no se li pugui considerar
com excel·lent, i per tant se li atorga una qualificació D (notable).
SEMIC per la seva part és l’única proposta que quantifica i descriu els recursos durant
l’adquisició i transició. En canvi la descripció dels procediments hauria de ser més detallada i
complerta per atorgar-li una qualificació d’excel·lent, i per això, també se li atorga una
qualificació D (notable).
COS per la seva part, no presenta cap informació respecte als recursos. No descriu de forma
explícita els diferents procediments, encara que en certa forma aporta informació dintre de la
descripció de les diferents tasques i de la planificació de les mateixes, motiu pel qual se li
atorga una qualificació C (estàndard).
4.

Acords de Nivell de Servei
a. Nous llindars dels ANS
A continuació es recull els llindars especificats al plec i els proposats per cada licitador,
remarcant les millores.

Codi

Nom

Facret

Retorn de factures

Erbd
Endoc
Mill
Trasp
Dtemps
Tprob
Tresp
Treso
Tinf*
Ireo

Errors a la CMDB

Informes
de
serveis
lliurats en termini
Promoció
Millora
Contínua
Traspàs de procediments
al SAU
Desviació temps resolució
peticions
Temps d’actualització de
la informació registrada
en la gestió del problema
Desviació
temps
de
resposta d’incidències
Desviació
temps
de
resolució d’incidències
Desviació
temps
de
presentació dels informes
d’incidències massives
Volum d'incidències reobertes

Periodicitat

Valor
Plec

COS

TRINITECH

SEMIC

Trimestral

<=2%

<=1,5%

<=1,5%

<=0,5%

Mensual

>=90%

>=98%

>=95%

>=99%

Mensual

>=3

>=3

Mensual
Anual

<=5%
>=3

<=4%
>=5

<=4,5%
>=4
>=4

<=2%

>=4(*)
>=4

Mensual

>=85%

>=85%

>=90%

>=95%

Mensual

>=95%

>=95%

>=97%

>=99%

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

>=95%
>=95%
>=90%
<=5%

>=95%
>=95%
>=90%
<=5%

>=97%
>=97%
>=95%

<=2,5%

>=99%
>=99%
>=99%

<=2%

(*) SEMIC presenta en la taula 2 vegades l’indicador Mill, en una es compromès a un valor >=5 i en l’altre a un valor >=4, que és el que
s’ha agafat
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COS presenta una proposta de millores en els llindars per sota de la de SEMIC i TRINITECH,
aportant millores en només 4 indicadors, cap dels quals està relacionat amb els temps de
resolució d’incidències i peticions (factors molt rellevants en la qualitat de la prestació del
servei del Lot 2). Per això se li atorga una qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
TRINITECH proposa millores en tots els llindars, però amb un nivell per sota de la proposta de
SEMIC, essent per tant la segona millor proposta en aquest sentit. Per això se li atorga una
qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
SEMIC presenta la millor proposta, ja que inclou uns llindars més valuosos respecte a
TRINITECH a tots els indicadors, excepte a 2 que proposen el mateix llindar. Per això se li atorga
una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
b. Nous ANS
Els nous indicadors proposats per COS són:

Codigo

Nombre

Prioridad

Valor

PINAB

% incidencias Abiertas

Mensual

<=8%

PINRE

% incidencias Repetidas

Mensual

<=5%

PINRES

% incidencias Resueltas

Mensual

PMOCAP

% de monitorización
capacidad

Mensual

PREPROPEN

% de Reducción de
problemas pendientes

Mensual

>=96%
>=97%
<=8%

La proposta de nous indicadors de COS no té una descripció completa dels mateixos, així com
tampoc la seva fórmula de càlcul. Degut a això no podem valorar si els llindars proposats són
objectius, coherents i assolibles. Per tant COS no presenta cap proposta concreta de nous
indicadors, i donat això se li atorga una qualificació de tipus A, és a dir 0 punts.
Els nous indicadors proposats per TRINITECH són:

Tipus

Nom

Descripció

KPI

Temps
de
resolució
d’incidents

Temps mig
resolució
d’incidències

de

Càlcul

Periodicitat

Suma de temps dedicat
per els tècnics en les
incidències / Nombre
d’incidències

Mensual

Valor
Proposat
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KPI

Temps
resolució
peticions

de
de

Temps mig
resolució
peticions

de
de

Errors
d’escalat

Errors produïts per
un escalat a un
grup erroni

Dades
completament
introduïdes
en la CMDB

Indicació de la
completa
introducció
de
dades en la CMDB

ANS

Taxa
resolució

Indicació de la
resolució
dels
tickets assignats al
grup correspondent

KPI

Backlog
d’incidents

ANS

ANS

KPI

KPI

KPI

KPI

de

Nombre
de
Problemes
oberts

Nombre
de
Problemes
amb
Workaround
Nombre
d’incidències
relacionades
amb
problemes

Temps
de
resolució
parcial de un
problema

Indica si l’equip de
treball esta ven
dimensionat per la
volumetria
d’incidents
Indicació
del
nombre
de
problemes oberts
pendents
de
Workarround i de
solucionar
Indicació
del
nombre
de
problemes oberts
pendents
de
solucionar
però
amb workaround
Indicació de les
incidències
que
estan
afectades
amb problemes
Temps mig per
analitzar,
diagnosticar i crear
un workaround en
un problema

Suma de temps dedicat
per els tècnics en les
peticions / Nombre de
peticiones
(Tickets que s’han escalat
malament / tickets totals)
*100
( Nombre d’elements de la
CMDB
completament
completats / Nombre
d’elements de la CMDB) *
100

(Nombre de tickets resolts per
el grup / nombre de tickets
assignat el grup) * 100
Nombre de tickets oberts en
un
moment
determinat
(comparativa temporal)

Mensual

Mensual

≥ 95%
Mensual

≥ 95%
Mensual

Mensual /
diaria

Nombre de problemes oberts

Mensual

Nombre de problemes oberts
amb workaround

Mensual

Nombre
d’incidències
afectades per un problema
(Suma de tot el temps dels
diferents problemes des de el
moment que es detecta que es
un problema fins que es troba
un workaround / nombre de
problemes que s’ha trobat un
workaround) * 100

≤ 3%

Mensual

Mensual

TRINITECH proposta un conjunt d’indicadors addicionals dels quals només 3 d’ells inclouen un
valor del llindar. Aquests 3 indicadors addicionals aporten poc valor en la mesura de la qualitat
de servei de Lot 2. Per això se li atorga una qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
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Els nous indicadors proposats per SEMIC són:

Nom / Descripció

Formula

Interpretació

% Blacklog incidències
Percentatge d’incidències
obertes de mes de 3 dies (
o qualsevol altre període
de tempos determinat) en
relació amb tots els
incidents oberts

( Suma incidències amb
data creació > 3 dies
/Suma total )*100

Interpretació:
Això reflecteix la mida de
l'activitat en vells, incidents
noresolts.
Unitats:
Percentatge
Direcció: Minimitzar

% Dels incidents repetits
El percentatge d'incidents
que pot ser classificat com
un incident de repetició, en
relació amb tots els
incidents reportats dins el
període de mesurament.
Un incident de repetició és
un incident que ja s'ha
produït (diverses vegades)
en
el
període
de
mesurament.
Mitjana de vegades que un
tiquet canvia de mans per
anar d'un grup resolutori
específic a un altre i que el
proveïdor
receptor
ha
considerat
com
a
incorrecte

(Sumaincidències
repetits/Sumatotal
)*100

El valor es calcula sobre
el total de tiquets de
l’eina.
Volum
d’assignacions
incorrectes dels tiquets
tancats durant el període
/ Volum de tiquets
tancats durant el període

interpretació:
La resolució d'aquest tipus
d'incidents de repetició
millorarà la satisfacció del
client, i es reduiran els
costos. Un incident de
repetició es pot classificar
un problema en la
terminologia
d'ITIL.
Unitat:Percentatge
Direcció: Minimitzar
interpretació:
identifiquen el volum de
tiquets
amb
possible
conflicte de resolució
Unitat:Percentatge
Direcció : Minitmitzar

Periodicitat

Valor

Mensual

<=10%

Mensual

<=5%

Mensual

<2

SEMIC presenta 3 nous indicadors: el % de incidències obertes més de 3 dies (compromís
<=10%), el % de incidents repetits (compromís <=5%), i la relació entre incidents tancats i un
tercer indicador relacionat amb la correcta assignació de tickets. Els dos primers indicadors, i
els llindars proposats, aporten un valor molt important. Pel que fa al tercer indicador és confús
en la redacció de la seva descripció i, en conseqüència, en la seva fórmula i el valor del llindar.
Això fa que no es pugui interpretar bé aquest indicador i, per tant, poder mesurar. La proposta
de SEMIC és la millor respecte a les de TRINITECH i COS donat que els seus indicadors aporten
un major valor (COS no descriu ni formula de manera completa els indicadors; TRINITECH
proposa indicadors incomplerts i altres de poc valor). Tot i així, es considera que els indicadors
aportats tenen marge de millora (el tercer indicador es confús), i per això se li atorga una
qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
5.

Pla de Qualitat del Servei
a. Pla de qualitat
La proposta de COS està molt poc detallada i no té una estructura base a partir de la qual es
pugui desenvolupar el Pla de Qualitat. Incorpora una gestió de riscos, però aporta poc valor.
Per això se li atorga una qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
TRINITECH presenta un pla de qualitat molt detallat, adequat i ben estructurat. Inclou un
conjunt de Plans (Pla de revisió, Pla de riscos, Pla de continuïtat, Pla de formació) on es
proposen un conjunt de mesures que aporten valor al servei. Per tot això se li atorga una
qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
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La proposta de SEMIC és notable, inclou un índex bastant detallat del Pla de Qualitat, i també
és molt interessant que considera que tot l’equip ha de dedicar un percentatge del seu temps
(indica un 5%) en el procés de millora. Tot i així no arriba al nivell de la proposta de TRINITECH,
ja que el seu grau de detall i d’adequació a les necessitats del servei és inferior. Per això se li
atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
b. Proposta d'auditories
COS proposa realitzar auditories internes semestrals, amb poc grau de detall i adequació. Per
això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
TRINITECH proposa realitzar auditories internes semestrals, abordant alguns elements
addicionals a les auditories externes especificades al plec. La proposta té un bon grau detall i
d’adequació a les necessitats del servei, a un nivell per sobre de la proposta de COS. Per això se
li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
SEMIC presenta com a millora una auditoria interna, tot i que no indica la seva periodicitat.
Descriu les principals fases i tasques del procés d’auditoria proposat amb poc grau de detall,
aportant poc valor. Per això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
c. Processos de millora contínua
COS introdueix el concepte de millora contínua en diverses ocasions, fent referència a un
“Model de millora contínua”, un “Pla d’Optimització i Millora del Servei” i un “Pla de millora
contínua”. Els processos de millora contínua que descriu en la seva oferta es basen en el cicle
PDCA i en ITIL v4. De manera complementària, descriu un procés per a la gestió de la
documentació. També introdueix a la proposta el “Grupo de Calidad de Apoyo”, però no es
descriuen els recursos que composen aquest grup ni el seu nivell de capacitació. En general, el
grau de detall i l’adequació a les necessitats del servei són correctes, per això se li atorga una
qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
TRINITECH presenta la millor oferta. Proposa un conjunt de processos de millora contínua molt
ben detallats, concrets i adequats a la prestació del servei, tot descrivint accions orientades a
millorar la qualitat del servei i molt enfocades a la proactivitat. Per això, se li atorga una
qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
SEMIC proposa com a processos de millora contínua el model de Deming i les bones pràctiques
ITIL. De manera complementària inclou un Pla de riscos molt interessant i detallat per a assolir
millores en la qualitat del servei prestat, que conté accions concretes a aplicar davant
potencials riscos. Per tant, el grau de detall i l’adequació a les necessitats del servei són
notables, un nivell per sobre de la proposta de COS. Per això, se li atorga una qualificació de
tipus D, és a dir 1,5 punts.
6.

Eines de suport a l’operació
a. Eines de suport a l'operació
COS proposa eines de suport de mercat com Teams o Sharepoint adients per desenvolupar el
servei però sense definir l’ús específic i descrivint les funcionalitats estàndards del mateixos.
Incorpora a més dues eines, una de supervisió dels sistemes i del negoci que no veiem l’encaix
amb el servei de suport presencial i una segona orientada a l’entorn d’impressió, que valorem
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positivament. En definitiva, la proposta només descriu una eina que podem valorar
positivament, per tant la valoració és de B.
TRINITECH proposa eines de mercat com Teams, Sharepoint i Planner coincidint amb la
proposta de COS, no obstant això, la diferència entre elles rau en què TRINITECH descriu com
adaptarà l’ús d’aquestes eines al servei prestat. A més incorpora una eina pròpia de mobilitat
que encaixa perfectament amb el servei a prestar i ofereix també una solució en SAP per dur a
terme una gestió de magatzem. Per aquestes raons la valoració és E.
SEMIC proposa a l’igual que en la resta de les ofertes presentades l’ús d’eines de mercat.
Matisa que farà ús de les eines pròpies de l’IMI i les integrarà amb un sistema d’informació
propi amb el que donar un valor afegit i proactivitat a les actuacions dels tècnics i que
disposaran de l’accés al mòbil. Per aquestes raons la valoració és E.
7.

Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
a. Gestió d'incidències
La proposta de COS només descriu el procediment de gestió d’incidències del servei i encara
que el detalla a un nivell superficial, no planteja cap millora destacable ni cap pla d’acció per
pervenir la recurrència d’incidències. Per aquesta raó es valora la seva proposta amb una
qualificació B.
Tant la proposta de TRINITECH com la de SEMIC descriuen un procediment de gestió
d’incidències del servei basat en el model de gestió ITIL de forma correcte, encara que no
plantegen cap pla d’acció per pervenir la recurrència d’incidències. Per aquestes raons
ambdues propostes se’ls atorga una qualificació C.
b. Gestió de problemes
A la proposta de COS es descriu el procediment de gestió de problemes on es detallen les
accions a dur a terme per tal d’agilitzar la seva resolució i reduir-los, basant-se de forma
general en el model de gestió ITIL. Donat el nivell de detall correcte en la seva proposta
aquesta es valora amb una qualificació C.
La proposta de TRINITECH descriu un procediment de gestió problemes basat en el model de
gestió ITIL detallat de forma específica i excel·lent. Identifica cada fase en la gestió de
problemes i els diferents agents i grups (OGOS, SAU, etc.) que poden intervenir en el servei
dins de l’IMI. Per aquests motius la seva proposta es valora amb una qualificació E.
La proposta de SEMIC detalla un procediment de gestió problemes basat en el model de gestió
de processos ITIL adoptat per SEMIC descrit de forma notable. Per aquesta raó es valora la seva
proposta amb una qualificació D.
c. Gestió de la capacitat
No trobem un apartat concret de la empresa COS envers la gestió de la capacitat. Si que
trobem en la secció sobre ANS algunes mencions al pla de capacitat. En aquests comenta de
forma superficial que es prendran en consideració els recursos per la prestació del servei i el
gestor de la capacitat generarà un informe amb els resultats obtinguts. Al no donar detall i no
aprofundir en aspectes d’aquest lot com ara el hardware, es puntua amb una B.
La proposta de TRINITECH es centra en la capacitat de l’equip tècnic. Consideren com a part
fonamental poder anticipar les necessitats de l’IMI i del servei. Detallen a fons quins canals
utilitzarien per augmentar la capacitat del servei. Es tracta d’una proposta detallada en el cas
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de la capacitat de l’equip tècnic però que no aprofundeix en la resta d’aspectes del servei
relacionats amb Lot 2 com ara la capacitat i consum de hardware (ordinadors, impressores,
etc). Puntuem la proposta amb una B.
L’empresa SEMIC vol implementar un model de gestió de capacitat seguint l’esquema de gestió
de processos d’ITIL. Per tal de fer-ho ells tindran diversos elements d’entrada (ells detallen
entre d’altres informació d’inventari, requisits de nous serveis, eines de ticketing, etc.) i en
derivaran diverses activitats (com participar als projectes per augmentar la capacitat de Lloc de
treball, tractar problemes de manca de capacitat hardware, etc). Per últim com a elements de
sortida d’aquesta gestió de capacitat detecten fer peticions de canvi necessàries per adequar a
la capacitat o actualitzar informació a la CMDB. També proposen mesures de seguiment per tal
de dur a terme aquesta gestió de la capacitat. Es tracta d’una proposta excel·lent que puntuem
amb una E.
d. Gestió de la configuració i inventari
A la proposta de COS a més del compromís de l’actualització de la CMDB aporta la figura del
responsable de la Gestió d’actius encarregat de revisar i mantenir l’inventari, proposa
auditories per la revisió de la informació dels actius i es focalitza en el control del cicle de vida.
Mancaria un detall de les eines per disposar de la informació precisa. Per això, se li atorga una
qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
Per part de TRINITECH menciona el compromís de l’actualització de la CMDB i la utilització per
emmagatzemar més informació tècnica i de la qualitat de la informació. Però no menciona
procediment de la configuració ni es detallen les eines ni processos per disposar d’informació
precisa. Per això, se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
SEMIC a la seva proposta fa un detall exhaustiu de totes les informacions d’entrada que
alimenten la CMDB així com tota la informació de sortida i documentació. Proposa un
seguiment mitjançant uns informes de seguiment enfocats als indicadors claus acordats per
l’IMI. Per això, se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
8.

Descripció i adaptació de les capacitats logístiques vinculades a la prestació del servei
a. Adaptació de les capacitats logístiques
La proposta de COS presenta una capacitat logística basada en una ràpida reposició d’estoc
d’ordinadors complets i peces, comprometent-se a mantenir en els seus magatzems un estoc
mínim de peces i equips de reposició. Compta amb un centre de distribució i suport de
desplegament ubicat a Tres Cantos (Madrid) a més d’un magatzem regional a la delegació de
Barcelona. Disposa de taller laboratori per homologacions i maquetacions. Encara que no entra
en detall, compta amb capacitats de distribució propis i acords amb companyies de transport
que garanteixen els temps de distribució. Donat el poc grau de detall es valora la seva proposta
amb una qualificació C.
La proposta de TRINITECH presenta un procés logístic detallat basat en una bona capacitat
d’emmagatzematge, amb un magatzem central ubicat a Badalona (625m2) i un petit estoc a
centres crítics de l’IMI/Ajuntament. També disposa laboratori de reparacions, control d’estoc i
una bona capacitat de transport per assegurar una correcta prestació del servei. Donat el grau
de detall i especificitat de la seva proposta es puntua amb una E.
En el cas de la proposta de SEMIC presenta la seva iniciativa com si es tractés d’un projecte de
distribució i desplegament massiu de maquinari, i no l’únic objecte de valoració per aquest lot.
Tot i això destaca perquè disposa amb un espai de magatzem propi de 2.500m2 a Esplugues de
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Llobregat, instal·lacions de taller laboratori amb espai de maquetació i capacitat de transport
amb flota pròpia. Donat el notable grau de detall de la proposta se li atorga una qualificació D.
b. Retirada del material informàtic obsolet
La proposta de COS indica explícitament, sense detallar procés, que retirarà equips substituïts
per incidència o obsolets i que lliurarà els certificats corresponents per cada equip retirat,
acreditant el compliment de la normativa respecte al esborrat de dades, emmagatzematge,
transport i destrucció del material informàtic. Per això es valora la seva proposta amb una
qualificació C.
La proposta de TRINITECH presenta en detall i proposa una metodologia a implementar per
gestionar la retirada de material informàtic obsolet que es produeixi durant el contracte. A més
d’especificar l’emissió dels certificats corresponents per cada equip retirat i l’acreditació del
compliment de la normativa respecte a l’esborrat de dades. Són per aquestes raons que se li
atorga una qualificació E.
La proposta de SEMIC es compromet a fer una gestió correcta i responsable de la retirada
d’equips obsolets però no especifica cap metodologia de procés per la seva retirada ni la
certificació d’esborrat segur de dades. Pel que fa referència a aquest criteri el detall és molt
superficial i per aquestes raons que es valora amb una qualificació B.
c. Gestió de la reutilització
La proposta de COS, encara que no menciona el conveni signat entre l’Ajuntament i Pangea,
defineix el possible reacondicionament d’equips segons el destí final que especifiqui l’IMI, ja
sigui per reutilització o desballestament i retirada o destrucció certificada. Cal destacar que en
la seva proposta també ofereix un servei de suport que inclou la col·laboració amb l’IMI en
l’elaboració i gestió dels plans de renovació i reutilització de dispositius, establint plans anuals
de renovació d’equips i alertes per obsolescència tecnològica. Per aquesta raó es puntua amb
una D.
La proposta de TRINITECH presenta un procés per la gestió de la reutilització molt detallat
basat en el marc de cooperació amb Pangea. A més proposa un procediment acurat per
complir els compromisos per la retirada, reutilització i recollida per part de Pangea, certificant
tot el procés. Per totes aquestes raons es valora la proposta com a E.
La proposta de SEMIC simplement es basa en el compromís per executar els termes del
conveni entre l’Ajuntament i Pangea.org. No proposa cap metodologia o circuit per la gestió de
la reutilització. D’altra banda suggereix portar a terme un triatge material que sigui susceptible
de reutilització. Són per aquestes raons que es valora amb una qualificació C.
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5.3.

LOT 3 - OPERACIÓ I MANTENIMENT DEL LLOC DE TREBALL

Taula resum
Concepte
Model de Relació
Millores en el model de relació
Detall proposat pels informes
Proposta d'un nou model de relació
Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
Proposta model organitzatiu equip de treball
Metodologia equip de treball
Fases del servei: adquisició i transició del servei
Millores i detall del Pla de Transició del Servei
Grau de definició de recursos i procediments
Acords de Nivell de Servei
Nous llindars dels ANS
Nous ANS
Pla de Qualitat del Servei
Pla de qualitat
Proposta d'auditories
Processos de millora continua
Eines de suport a l’operació
Eines de suport a l'operació
Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
Gestió d'incidències
Gestió de problemes
Gestio de la capacitat
Gestió de la configuració i inventari
Monitoratge
Procés d’inventari físic
Definició nou procès d'inventari
Fases per la implantació
Explotació del nou entorn d'inventari
TOTAL

OESIA
COS
ECONOCOM
SAYTEL
DATALAB
Puntuació màxima Qualif Punts Qualif Punts Qualif Punts Qualif Punts Qualif Punts
6
3,5
3
1
1,5
2,5
2
E
2
E
2
B
0,5
C
1
B
0,5
2
D
1,5
C
1
B
0,5
B
0,5
E
2
2
A
0
A
0
A
0
A
0
A
0
4
3,5
2
2,5
3
3
2
E
2
C
1
C
1
D
1,5
E
2
2
D
1,5
C
1
D
1,5
D
1,5
C
1
4
4
2,5
2,5
3,5
2,5
2
E
2
D
1,5
D
1,5
D
1,5
D
1,5
2
E
2
C
1
C
1
E
2
C
1
4
3,5
2,5
2
2
2,5
2
D
1,5
C
1
E
2
E
2
E
2
2
E
2
D
1,5
A
0
A
0
B
0,5
6
4,5
4,5
3
4,5
5
2
D
1,5
E
2
B
0,5
C
1
D
1,5
2
D
1,5
C
1
C
1
E
2
D
1,5
2
D
1,5
D
1,5
D
1,5
D
1,5
E
2
2
2
1
0,5
1
2
2
E
2
C
1
B
0,5
C
1
E
2
10
8
5,5
3,5
5,5
5
2
E
2
C
1
B
0,5
C
1
E
2
2
E
2
D
1,5
C
1
E
2
D
1,5
2
E
2
B
0,5
B
0,5
C
1
B
0,5
2
A
0
E
2
D
1,5
C
1
A
0
2
E
2
B
0,5
A
0
B
0,5
C
1
5
5
1
0
0
3
2
E
2
B
0,5
A
0
A
0
D
1,5
2
E
2
A
0
A
0
A
0
C
1
1
E
1
C
0,5
A
0
A
0
C
0,5
41
34,00
22,00
15,00
21,00
25,50
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A continuació es justifiquen les qualificacions atorgades:
1.
Model de Relació
a. Millores en el model de relació
SAYTEL presenta com millores:
• Responsable de Transformació i Innovació, conjuntament amb un Comitè de
Transformació i Innovació. Donat que no aporta recursos addicionals, ni incorpora
relacions addicionals, de fet únicament separa una funció que ja tenen assignada, no
es pot considerar una millora.
• Workshops trimestrals amb altres Lots per compartir experiències. La coordinació
entre els diferents lots és responsabilitat del lot 1, i al no aportar recursos addicionals,
no es pot considerar una millora.
• Pla de comunicació, encara que no el descriu més enllà del títol.
• Comitè de coordinació entre el LOTs. Aquest comitè és responsabilitat del Lot 1, i per
tant no representa una millora en el model de relació del Lot 3.
• Reunions bilaterals amb altres contractes com el SAU. Proposta que aporta valor
donada la alta imbricació que hi ha entre els serveis del Lot 3 i els serveis del SAU.
Encara això donat que no les proposa periòdiques, sinó sota demanda i lligades a la
posada en marxa de nous projectes, el valor que aporta no és tant alt com la mateixa
proposta que fa ECONOCOM en la qual s’entén que aquestes reunions són permanents
durant tot el servei.
Per tant en conjunt, només proposa una millora aplicable, però amb un valor limitat, raó per la
qual se li atorga una qualificació B (superficial).
COS presenta exactament la mateixa proposta respecta al model de relació que la inclosa en la
seva oferta per el Lot 2, comentada i valorada anteriorment, i per tant se li atorga exactament
la mateixa qualificació, es dir B (superficial).
ECONOCOM presenta com millores l’aportació d’una sèrie de figures (“Oficina de Gestión del
Servicio de Econocom, Oficina de Gestión de Proyectos de Econocom, Centros de
Competencias de Econocom”) que, deixant a banda que tampoc es concreta la seva dedicació,
que interfereixen amb les responsabilitats del Lot 1, i no es poden considerar millores perquè
aporten més complexitat que ajuda. En tot cas, la relació que mantingui l’equip d’un
adjudicatari amb la resta de la seva organització, no forma part del model de relació.
ECONOCOM també proposa un comitè conjunt amb el SAU, de caràcter permanent (encara
que no especifica cap periodicitat). En conjunt per tant, la proposta d’ECONOCOM aporta més
valor que la proposta presentada per SAYTEL, encara que presenti la mateixa millora, i per això
a la proposta d’ECONOCOM se li atorga una qualificació C (estàndard).
La proposta de millores de DATALAB es centra en els aspectes operatius de la relació entre el
seu equips i l’IMI, per una part descriu l’entorn tècnic que proposen per mantenir aquesta
relació, fet com s’ha indicat en punts anteriors no conforma una millora en el model, però
també defineix un Model de Comunicació i Seguiment, basat en incloure les tasques i sistemes
necessaris per mantenir una integració de dades amb els principals repositoris que donen
suport a altres departaments i direccions de l’IMI (principalment SAU, OTE, Qualitat i
Seguretat) però que tenen una alta relació i impacte sobre els serveis de Lloc de Treball. Per
tant aquesta millora, serà aprofitada no només per l’equip del Lot 3, sinó per tots els equips
dels diferents lots. Per això, se li atorga una qualificació E (excel·lent).
OESIA per la seva part presenta com millores la creació d’un Comitè Tecnològic (que de forma
similar al comentat abans respecte a la proposta de SAYTEL, no constitueix cap millora ja que
el que fa només és remarcar una funció que ja està inclosa en les obligacions), un Comitè per la
millora de la qualitat del Lloc de Treball, un Comitè de Seguretat (que es concreta amb
reunions mensuals amb els diferents responsables de seguretat) i un mecanisme de
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comunicació permanent dels incidents rellevants i que puguin generar conflictes vers la
Direcció d’Operació i Sistemes. Totes 3 propostes són molt interesants, i per això se li atorga
una qualificació E (excel·lent).
b. Detall proposat pels informes
El nivell de detall i descripció de la proposta de SAYTEL és pràcticament immillorable, donat
que detalla tots els informes que formen part de la seva proposta, arribant al tercer nivell de
profunditat, i per tant se li atorga una qualificació E (excel·lent)
COS per la seva part, igual que en la seva proposta pel lot 2, només descriu l’informe de
seguiment del servei, encara que aquest el descriu amb profusió i exactitud. Tenint en compte
el volum d’informes que es sol·liciten al plec, se li atorga igualment a COS la qualificació B
(superficial).
ECONOCOM no fa una proposta concreta d’informes, ja que indica explícitament a la seva
proposta “A continuación, se muestra el abanico posible de Reporting que podría desarrollar
Econocom, la periodicidad de informes y su contenido es algo que se trabaja adhoc con cada
cliente en la fase de transición del Servicio”. Això faria que estrictament se li hauria de qualificar
com A, encara que donat que ho detalla amb un nivell adequat, i a més indica diferents
possibilitats segon la fase del servei i la periodicitat, finalment se li atorga una qualificació B
(superficial).
DATALAB detalla els dos principals informes amb profusió i qualitat, alhora que presenta el seu
model integrat de presentació de informes, d’una manera molt atractiva, arribant a incorporar
aspectes molts concrets i molt interesants, i que cap altre licitador incorpora. Encara això no fa
una descripció exhaustiva i estructurada de tots els informes sol·licitats, com fa SAYTEL, raó per
la qual es considera que se li ha d’atorgar una qualificació D (notable).
OESIA no detalla ni descriu els diferents informes especificats al plec de condicions tècniques,
sinó que descriu com seran els informes setmanals i els informes mensuals (que en certa
manera es poden mapejar amb els informes exigits). Per altra banda, descriu informes de
seguiment de projecte, no de servei, encara que inclou elements específics de seguiment de
projecte no aplicables a seguiment de servei, però també elements específics de seguiment de
servei (tot això denota un reaprofitament i modificació incomplerta de documentació per part
d’OESIA). Finalment, cal destacar que el nivell de detall, qualitat i presentació d’aquestes dues
tipologies d’informes és molt bo. Tenint en compte tots els aspectes positius i negatius, es
considera que la seva proposta quant a detall es pot considerar que està en una situació entre
les propostes de COS i ECONOCOM i la proposta de DATALAB, i per tant s'atorga a la proposta
d’OESIA la qualificació C (estàndard).
c. Proposta d'un nou model de relació
SAYTEL en la seva proposta sota l’epígraf de “nou model de relació” es limita a detallar 3
millores.
Tant COS com DATALAB no presenten explícitament cap nou model de relació.
I finalment, tant OESIA com ECONOCOM es limiten a descriure d’una manera diferent el model
de relació descrit al plec tècnic, incorporant algunes millores, i en alguns casos canviant el nom
dels actors, i comitès.
En definitiva, cap licitador presenta un nou model de relació, i per això s’ha atorgat la
qualificació A (deficient) a tots 5, incorporant en tot cas, las millores presentades a la valoració
de l’apartat a.
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2.

Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
a. Proposta model organitzatiu equip de treball
COS i OESIA plantegen un equip adient segons els requeriments però no especifiquen o
descriuen aspectes com la formació o capacitats per a cada Rol. Per aquest motiu la valoració
assignada en aquest apartat és C.
ECONOCOM planteja un equip adient i descriu aspectes com la formació i experiència tot i que
el nivell de detall és just. Per aquest motiu la valoració assignada en aquest apartat és D.
DATALAB I SAYTEL presenten una oferta específica i detallada quant a la descripció del rols i
capacitats de les persones que desenvoluparan les tasques d’aquest lot. Per aquest motiu la
valoració assignada en aquest apartat és E.
b. Metodologia equip de treball
ECONOCOM proposa una metodologia adient tot i que molt teòrica i li falta concreció, tot i
això, sí que matisa en algun aspecte com la “gamificació” per motivar a les persones que
prestaran el servei, fet que considerem positivament i per aquest motiu la valoració assignada
en aquest apartat és D.
SAYTEL, COS i OESIA tot i ser metodologies adients, són generalistes i es centren en els
aspectes més superficials de metodologia Per aquest motiu la valoració per aquest apartat és
C.
DATALAB tot i que no presenta un apartat explícit de metodologia sí que ho fa en el conjunt
de documents presentats on apareixen elements descrivint la metodologia AGILE. Tenint en
compte la seva metodologia, de forma operativa i que demostra que és adient, per això,
podem valorar aquesta proposta com molt adient tot i que al no definir un punt específic amb
d’altres propostes de millora, la valoració és D.

3.

Fases del servei: adquisició i transició del servei
a. Millores i detall del Pla de Transició del Servei
La proposta presentada per DATALAB és completament diferent en contingut i orientació a la
resta dels licitadors. DATALAB fa una proposta excel·lent per la transició del servei, tant pel seu
detall i qualitat, com especialment perquè fa una proposta completament operativa arribant al
detall de les eines, processos i inclòs repositoris de informació. Per això se li atorga una
qualificació E (excel·lent).
Els altres quatre licitadors, OEISA, COS, ECONOCOM, i SAYTEL, presenten tots quatre una
proposta de molt alta qualitat, molt detallada i profusa (SAYTEL presenta una mica més de
detall, ECONOCOM i OEISA proposen millores menors) però molt genèriques i sense concretar
l’adaptació a les especificitats del servei. Per això se li atorga a tots quatre la qualificació D
(notable), ja que les diferències existents entre les quatre no són prou significatives.
b. Grau de definició de recursos i procediments
SAYTEL quant a la definició de recursos només anomena la figura del Gestor de Transició.
Respecte a la definició de procediments encara que explícitament no els descriu, sí que es
poden deduir de la seva descripció les activitats i tasques, encara que amb molt poc nivell de
detall, essent la seva qualitat simplement suficient. Per això se li atorga una qualificació C
(estàndard).
ECONOCOM proposa per tota la transició una metodologia que anomena ProLIS (“Proyecto de
Lanzamiento e Implementación del Servicio”) dintre de la qual descriu un equip específic per
aquesa etapa, format per cinc perfils diferents (indica també quins serien els perfils IMI
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participants). També inclou amb detall i qualitat una descripció dels principals procediments.
Tenint en compte els dos fets, se li atorga una qualificació E (excel·lent).
COS per la seva part, no presenta cap informació respecte als recursos. No descriu de forma
explícita els diferents procediments, encara que en certa forma aporta informació dintre de la
descripció de les diferents tasques i de la planificació de les mateixes, motiu pel qual se li
atorga una qualificació C (estàndard).
DATALAB com prestatari actual, informa que manté la major part de l’equip actual, que des de
l’inici del contracte dedicarà tots els recursos, i especifica quant als recursos específics de
l’etapa de transició, la dedicació del consultor tecnològic a la integració dels nous recursos.
Aquesta definició de recursos està per sobre de la resta de licitadors, llevat d’ECONOCOM que
la supera. En canvi, la definició dels procediments, és immillorable, ja que els detalla
completament, arribant a definir les eines i els canvis i revisions que es faran sobre elles,
aportant un valor molt elevat. Tenint en compte els dos aspectes, se li atorga igualment, com a
ECONOCOM, una qualificació E (excel·lent).
OESIA per la seva part, de forma molt similar a SAYTEL i a COS, no aporta informació sobre els
recursos específics que proposa per aquesta etapa, i la definició dels procediments està inclosa
dintre de la informació de la planificació, no sent molt profusa. Per això se li atorga una
qualificació C (estàndard).
4.

Acords de Nivell de Servei
a. Nous llindars dels ANS
A continuació es recullen els llindars especificats al plec i els proposats per cada licitador,
remarcant les millores.
DATALAB

OESIA

COS

ECONOC
OM

SAYTEL

<=2%

<=1%

-

<=1,5%

<=0,5%

<=1,5%

Mensual

>=90%

>=91%

>=95%

>=98%

>=95%

>=95%

Traspàs de procediments al
SAU

Mensual

>=85%

>=4

>=86%

-

>=87%

>=4,5

>=92%

>=7

>=90%

>=4

Temps d’actualització de la
informació registrada en la
gestió del problema

Mensual

>=3

Mensual

>=95%

>=96%

>=97%

>=97%

>=98%

Mensual

>=95%

>=96%

>=97%

>=97%

>=99%

>=97%

Mensual

>=90%

>=91%

>=97%

>=95%

>=95%

>=94%

Mensual

<=5%

<=4%

<=4%

<=4%

<=3%

<=3%

Codi

Nom

Facret

Retorn de factures

Erbd
Endoc
Mill
Trasp
Dtemps
Tprob
Tresp
Treso
Tinf*
Ireo

Errors a la CMDB

Informes de serveis lliurats
en termini
Promoció Millora Contínua

Desviació
peticions

temps

resolució

Desviació temps de resposta
d’incidències
Desviació temps de resolució
d’incidències

Desviació
temps
de
presentació dels informes
d’incidències massives
Volum
obertes

d'incidències

re-

Periodicitat

Valor
Plec

Trimestral
Mensual

Anual

Mensual

<=5%

>=3

>=95%

<=4%

>=5

>=96%

<=4%

-

-

<=3%

>=5

>=97%

<=3%

>=5

>=98%

<=4%

>=4

>=90%
>=97%

>=97%
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DATALAB proposa millores en tots els llindars, a l’igual que les propostes d’ECONOCOM, COS i
SAYTEL. Si es miren els dos indicadors que més mesuren la qualitat de servei, que són el de
resolució de peticions (Dtemps) i el de resolució d’incidències (Treso), DATALAB està un esglaó
per sota als valors proposats per COS, ECONOCOM i SAYTEL. Pel que fa a indicadors que
aporten valor en l’aspecte de millora contínua, com Mill i Trasp, DATALAB està un esglaó per
sobre respecte a OESIA, que no presenta millores en els mateixos. Per això se li atorga a la
proposta presentada per DATALAB una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
OESIA presenta una proposta de millores en els llindars excepte en 4 indicadors. Tenint en
compte només els que millora, i focalitzant en els indicadors que més mesuren la qualitat del
servei (Dtemps, Treso) i la millora contínua (Mill, Trasp), els seus valors són inferiors als valors
dels indicadors de COS, ECONOCOM i SAYTEL, i lleugerament per sota dels valors de DATALAB
(excepte Tprob). Tenint en compte la totalitat, és a dir, tant els que millora com els que no,
l’oferta d’OESIA està per sota de les altres ofertes. Per això se li atorga una qualificació de tipus
C, és a dir 1 punt.
Fent una anàlisi global, la proposta de COS (com la d’ECONOCOM i de SAYTEL) millora tots els
indicadors, en especial, fent focus en els indicadors de qualitat de servei i de millora contínua
(que considerem que són els que aporten més valor), i per això és superior a la presentada per
DATALAB. Per tant se’ls hi atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
b. Nous ANS
Els nous indicadors proposats per DATALAB són:

Codi

Activitat

Descripció

Periodicitat Proposta

PBCOA4

Problemes
Criticitat % de problemes de criticitat Mensual
Ordinària Actualitzats ordinària actualitzats en <= 4 dies
relatives al total
en <= 4 dies

>= 80%

PBCAA4

Problemes
Criticitat % de problemes de criticitat alta Mensual
Alta Actualitzats en <= actualitzats en <= 4 dies relatives
al total
4 dies

>= 80%

PCOR1

Peticions
Criticitat
resoltes en
<= 1 dia

>= 75%

% de peticions de criticitat Mensual
Ordinària ordinària resoltes en <= 1 dia
relatives al total
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PCAR8

Peticions de Criticitat % de peticions de criticitat alta Mensual
Alta resoltes en <= 8 resoltes en <= 8 hores relatives al
total
hores

>= 85%

ICOR5

Incidències
Criticitat
resoltes en
<= 5 hores

% de incidències de criticitat Mensual
Ordinària ordinària resoltes en <= 5 hores
relatives al total

>= 70%

ICAR2

Incidències Criticitat % de incidències de criticitat alta Mensual
Alta resoltes en <= 2 resoltes en <= 2 hores relatives al
total
hores

>= 70%

La proposta de nous indicadors de DATALAB és excel·lent. Tots ells es refereixen a la prestació
del servei en sí mateix. Si pateix d’alguna cosa, és de excessiva ambició. Comprometre’s per
exemple a què més del 70% de les incidències crítiques estaran resoltes en menys de la meitat
del temps límit establert al plec, és un acord molt positiu, però també molt ambiciós. També es
comprometre a resoldre més del 75% de les peticions de criticitat ordinària en menys de la
meitat del temps.
Són molt positius, però no tant ambiciosos, el PBCOA4, PBCAA4 i el PCAR8 si es tenen en
compte els horaris de servei (donat que el servei es presta en horari laboral, el període indicat
al plec d’una setmana, es converteix realment en 5 dies, llavors reduir-lo a 4, és positiu, però
no és un compromís excessivament elevat, el mateix entre el període explicitat al plec d’1 dia,
que correspon a 12 hores, llavors la reducció a 8, és positiva però no excessiva).
En tot cas, és la millor proposta amb molta diferència, representa una millora en els acords de
servei difícilment superable, i per tant se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
Els nous indicadors proposats per OESIA són:
Código
Disp

Nombre
Disponibilidadde
lossistemas
administrados
SCCM, Antivirus

Descripción
Disponibilidad de los
sistemas
administradosde SCCM
y Antivirus, quenosean
ocasionados
por
indisponibilidad
de
otros servicios

Formula Calculo
(Tiempo total con los sistemas
disponibles
/ Tiempo total del periodo) x
100

Periodicidad
Mensual

Valor
>=99%

Actz

Actualización
de
parchesde criticidad
alta de sistema
operativo

(número de equipos en red
actualizados /
Número total de parque de
equipos en red) x 100

Mensual

>=97%

Antiv

Actualizaciónde
Antivirus

Porcentajede equipos
en la red que están
actualizados a nivel de
parches de
criticidad alta
Porcentajede equipos
en la red que tengan
actualizado el
antivirus
con
los
últimos parques

(número de equipos en red
actualizados /
Número total de parque de
equipos en red) x 100

Mensual

>=99%
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Pqtiz*

Paquetización
nuevasversiones de
software

%
de
ejecución
Paquetización
de
nuevas versiones de
software corporativo
en los plazos
establecidos

(Número de paquetizaciones de
aplicaciones realizados en plazo
/ número de paquetizaciones
totales ) x 100

Trimestral

>=90%

*Se establecen tiempos de resolución
A continuación, se muestran los tiempos de resolución propuestos para los casos de nuevos
ANS incorporados que así lo requieran.
Actividad

Descripción

Tiempos de Resolución
de
Solicitudes
de
paquetización
de
Nuevas
versiones de software

Tiempo que transcurre desde la comunicación
de la solicitud de paquetización de una nueva
versión de software y la
resolución efectiva de esta

Criticidad
Ordinaria
<=1 Semana

Criticidad Alta
<=1 Semana

La proposta de nous indicadors de OESIA és força interessant per aplicar durant l’execució del
servei del Lot 3. Incorporen aspectes que aporten valor i qualitat al servei, des d’un punt de
vista de la disponibilitat i la seguretat de les estacions de treball. Tanmateix, els valors
proposats són exigents per a una bona prestació del servei. Tot i així, la proposta té marge de
millora, amb la qual cosa se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
Els nous indicadors proposats per COS són:

Codigo

Nombre

Prioridad

Valor

PINAB

%

incidencias
Abiertas

Mensual

<=8%

PINRE

%

incidencias
Repetidas

Mensual

<=5%

PINRES

%

incidencias
Resueltas

Mensual

% de
monitorización
capacidad
% de Reducción de
problemas
pendientes

Mensual

PMOCAP
PREPROPEN

Mensual

>=96%
>=97%
<=8%

La proposta de nous indicadors de COS no té una descripció completa dels mateixos, així com
tampoc la seva fórmula de càlcul. Degut a això no podem valorar si els llindars proposats són
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objectius, coherents i assolibles. Per tant COS no presenta cap proposta concreta de nous
indicadors, i donat això se li atorga una qualificació de tipus A, és a dir 0 punts.
Els nous indicadors proposats per ECONOCOM són:

Actividad

Periodicidad Valor

Peticiones Criticidad Ordinaria resueltas en <=
1 días
Peticiones Criticidad Alta resueltas en <= 8
horas

Mensual >=78%
Mensual >=88%
< 15% de las
abiertas al día

% de Backlog (peticiones pendientes)

Mensual

Incidencias Criticidad Ordinaria resueltas en <=
5 horas
Incidencias Criticidad Alta resueltas en <= 2
horas
% de Backlog (incidencias pendientes)

Mensual >=72%

Dedicación por Administrador
Problemas Proactiva

Gestión

de

Mensual

Dedicación por Administrador
Problemas Reactiva

Gestión

de

Mensual

% Documentos Actualizados

Mensual >=72%
Mensual < 15% de las
abiertas día

> 1 jornada
> 1 jornada

Mensual >=99%

% de documentos con error en las auditorías

Mensual

< 10%

Nº de documentos de conocimientos con errores

Mensual

< 3%

Nº de documentos de conocimientos revisados al Mensual
mes (auditoría de calidad)

> 5%

% Licencias Identificadas

Mensual

Incremento Satisfacción de los Usuarios

Trimestral

% Informes realizados a tiempo

Mensual

>=99%
+0,2 puntos
>=98%
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Tiempo de presentación del informe de incidencias Mensual
masivas
Mensual

Nº de auditorías mensuales

Nº de elementos de configuración de la CMDB Mensual
auditados
Nº de elementos de configuración de la CMDB Mensual
auditados con errores
Cambios implementados con
incidencia de prioridad Alta

menos

de

<=1 días

1
> 10
<2

1 Trimestral

> 99,5%

Cambios implementados con
incidencias de prioridad Media

menos

de

10 Trimestral

> 99%

Cambios implementados con
incidencias de prioridad Baja

menos

de

25 Trimestral

> 98%

Cambios implementados con aprobación, pruebas, Trimestral
plan de vuelta atrás, elementos de configuración
afectados y
documentación

100%

Demora máxima en sustitución puntual
personal
Factor de rotación de personal por año
Incorporación
definitivo

de

1

recurso

Dias

de

Anual

complementario Semanas

Actividad
Tiempo de respuesta de incidencias
Tiempo para comunicar incidencias a
terceros (fabricantes u otras unidades)
Tiempo de actualización de los problemas

Criticidad
Ordinaria

<3
≤ 6%
<2

Criticidad
Alta

<=30 min
<=15 min

<=15 min
<=5 min

<=5 días

<=3 días

La proposta de nous indicadors de ECONOCOM no té una descripció dels mateixos, així com
tampoc la seva fórmula de càlcul. Degut a això no podem valorar si els llindars proposats són
objectius, coherents i assolibles. Per tant ECONOCOM no presenta cap proposta concreta de
nous indicadors, i donat això se li atorga una qualificació de tipus A, és a dir 0 punts.
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Els nous indicadors proposats per SAYTEL són:

La proposta de nous indicadors de SAYTEL no té una descripció clara dels mateixos, així com
tampoc de la seva fórmula de càlcul. Tanmateix només un dels indicadors té un valor proposat,
la resta no en té (indica “a pactar”). Per tant SAYTEL no presenta una proposta completa de
nous indicadors, i donat això se li atorga una qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
5.

Pla de Qualitat del Servei
a. Pla de qualitat
La proposta de DATALAB està molt ben estructurada, amb un bon grau de detall i amb
compromisos concrets. El nivell d’adequació del Pla de Qualitat proposat a les necessitats del
servei és molt adient. Dona una especial rellevància a les activitats inicials com punt de partida
del Pla de Qualitat global per tota la durada del contracte. Incorpora també un Pla de
Continuïtat del Servei, un Pla de Formació i una gestió de riscos. El nivell de la proposta de
DATALAB s’equipara a la de SAYTEL, però no arriba al nivell de la proposta d’OESIA. Per tot
això, se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
La proposta d’OESIA està molt ben estructurada i organitzada. El seu contingut és molt detallat
i adequat a les necessitats del servei. Incorpora un “Pla d’Optimizació i Millora del Servei
(POMS)”, tot emprant les millors pràctiques ITIL i la norma ISO 9000:2001, així com la norma
ISO 22301 “Sistema de Gestió de Continuitat de Negoci”. Per tot això esdevé la millor de les
propostes presentades i se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
La proposta de COS està molt poc detallada i no té una estructura base a partir de la qual es
pugui desenvolupar el Pla de Qualitat. Incorpora una gestió de riscos, però aporta poc valor.
Per això se li atorga una qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
La proposta d’ECONOCOM no està gaire ben estructurada, el seu contingut està poc detallat i
no aporta gaire valor. A la proposta s’indica que ECONOCOM seguirà un marc de denominat
PACS (Pla d’Assegurament de la Qualitat). Tot i així aporta alguns elements interessants com
un apartat de Gestió dels Riscos (incloent un Mapa de Riscos a l’Annex 1). Per això se li atorga
una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
La proposta de SAYTEL basa el seu Pla de Qualitat en la metodologia PDCA, posant al centre
l’usuari/client. El Pla de Qualitat proposat inclou un conjunt de pilars i Plans (Pla de Continuïtat,
Pla de Capacitat, Gestió de Riscos). Complementàriament aborda altres aspectes força
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interessants i que aporten valor, com són la Gestió del Canvi organitzatiu (amb un Pla de Gestió
del Canvi) i l’assegurament de la Qualitat. En resum, la proposta de SAYTEL és força detallada i
adequada a les necessitats del servei. Per tot això, se li atorga una qualificació de tipus D, és a
dir 1,5 punts.
b. Proposta d'auditories
DATALAB proposa realitzar durant els 3 primers mesos del contracte auditories internes amb
periodicitat mensual, i posteriorment de forma trimestral (això implica que per cada auditoria
externa es realitzaran 2 auditories internes). L’abast de les auditories descrites són del 5% de
les activitats. El detall d’aquestes auditories internes serà el mateix que el de les externes,
definit al plec. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
La proposta d’OESIA descriu que es farà una auditoria interna amb una empresa especialitzada
externa, llavors considerem que no deixa de ser una auditoria externa, tal com s’indica en el
Plec Tècnic. Degut a aquest fet, com no es tracta d’una auditoria interna addicional, no aporta
una millora en aquest sentit. Tot i així, incorpora alguns espectes addicionals als descrits al Plec
Tècnic pel que fa als objectius i procediment de l’auditoria. Per això se li atorga una qualificació
de tipus C, és a dir 1 punt.
COS proposa realitzar auditories internes semestrals, però amb escàs grau de detall i
adequació. Per això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
ECONOCOM proposa realitzar durant els 3 primers mesos del contracte auditories internes
amb periodicitat mensual, i posteriorment de forma trimestral, tal com proposa DATALAB. Les
auditories proposades inclouen aspectes addicionals com: Anàlisi del parc, homologació del
hw/sw d'acord amb les especificacions del fabricant, auditoria de l'inventari físic/lògic, anàlisi
de la CMDB, anàlisi de seguretat dels actius, amb provisió de lliurables amb les troballes.
També es compromet en definir el pla d'acció en el termini d’una setmana, millorant el termini
d’un mes que s’indica al Plec Tècnic. Per tot això ECONOCOM esdevé la millor de les
propostes, lleugerament superior a la presentada per DATALAB, i se li atorga una qualificació
de tipus E, és a dir 2 punts.
SAYTEL proposa realitzar auditories internes semestrals. Introdueix la figura d’un Comitè de
Qualitat i descriu un conjunt de tasques a dur a terme, que aporten cert valor. La proposta té
un notable grau detall i d’adequació a les necessitats del servei, a un nivell per sobre de la
proposta de COS i a un nivell similar a la proposta de DATALAB. Per això se li atorga una
qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
c. Processos de millora contínua
DATALAB proposa l’elaboració i execució d’un Pla de Millora Contínua, que “garanteixi: La
millora permanent dels serveis, La millora de l’eficiència i efectivitat dels processos, La millora
de totes les fases del cicle de vida del servei, La mediació acurada dels processos i serveis”.
Aquest Pla de Millora Contínua pren com a base el cicle de Deming per a desenvolupar-ho a
través de mecanismes i procediments propis de DATALAB (MPCAS06 i MPCAS08 Gestió de No
Conformitats i Accions Correctives i de Millora). La proposta descriu, doncs, de manera força
detallada tot aquest procés de millora contínua. La proposta de DATALAB té un nivell molt
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similar a les propostes d’OESIA, COS i ECONOCOM, però cap d’elles arriba a l'excel·lent nivell
de la proposta de SAYTEL en quant a l’alt grau de detall i d’adequació dels processos de millora
contínua per garantir la qualitat del servei. Per tot això se li atorga una qualificació de tipus D,
és a dir 1,5 punts.
La proposta d’OESIA incorpora un “Pla d’Optimizació i Millora del Servei (POMS)”, proposant
un conjunt d’accions amb una descripció molt detallada i adequada per a la prestació del servei
(ajustar procediments operatius, accions d’eficiència, calibrar eines de gestió, formació de
reciclatge, etc.), seguint un calendari. Per les raons indicades anteriorment, no arriba al nivell
de la proposta de SAYTEL i se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
COS introdueix el concepte de millora contínua en diverses ocasions, fent referència a un
“Model de millora contínua”, un “Pla d’Optimització i Milora del Servei” i un “Pla de millora
contínua”. Els processos de millora contínua que descriu en la seva oferta es basen en el cicle
PDCA i en ITIL v4. De manera complementària, descriu un procés per a la gestió de la
documentació. També introdueix com a millora el “Grupo de Calidad de Apoyo”, amb l’objectiu
d’assegurar la qualitat del servei. Per les raons indicades anteriorment, no arriba al nivell de la
proposta de SAYTEL i se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
La proposta d’ECONOCOM basa la millora contínua en l’aplicació de les millors pràctiques ITIL i
en LEAN IT. Introdueix un Comitè d’Innovació en el que es duen a terme diferents tasques, una
de les quals és el disseny i implementació de pràctiques ITSM pel que fa als processos. També
inclou un Pla de Millora calendaritzat en fases, el qual està descrit amb un bon grau de detall i
d’adequació a la prestació del servei. Per les raons indicades anteriorment, no arriba al nivell
de la proposta de SAYTEL i se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
La proposta de SAYTEL és la millor de les presentades. Es descriu de manera molt detallada i
completa els objectius a nivell de processos de millora contínua i es proposen accions
concretes a dur a terme per assolir-los. Els objectius que es proposen assolir aporten valor,
com augmentar el nombre d'incidències resoltes en primera línia o N1 i disminuir el nombre
d'incidències i problemes. Les accions i mesures proposades són molt adequades a les
necessitats del servei. Per això, se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
6.

Eines de suport a l’operació
a. Eines de suport a l'operació
COS presenta la mateixa proposta que per altres serveis de diferent abast, proposa eines de
suport de mercat com Teams o Sharepoint adients per desenvolupar el servei però sense
definir l’ús específic i descrivint les funcionalitats estàndards del mateixos. Incorpora a més
dues eines, una de supervisió dels sistemes i del negoci que podem trobar cert encaix amb el
servei de suport al lloc de treball i una segona orientada a l’entorn d’impressió, que ja vam
valorar positivament per al servei de suport presencial. Per aquestes raons, entenem que la
definició d’eines no està dissenyada amb especial detall per aquest servei i la valoració és de B.
OESIA proposa eines de mercat com Teams, Sharepoint Redmine i Grafana però però sense
definir l’ús específic o objectius a cobrir i descrivint les funcionalitats estàndards del mateixos.
Tot i ser eines adients faltaria més concreció, la valoració és C.
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SAYTEL proposa eines de mercat addicionals a les pròpies de l’IMI entre elles, Teams , Project,
OneDrive, Planner, Redmine, etc. I descriu de forma breu la funcionalitat i l’ús que es farà de
cadascuna d’elles. S'entén d’això que l’ús d’eines és adient i que la proposta es correcta pel
servei a prestar i la valoració és E.
ECONOCOM proposa incorporar 3 eines especifiques que encaixen correctament amb el servei
a prestar tot i que la que més destacada es proposa a mode de projecte amb 500 llicències i
per tant considerem que al no abastir a tota l’organització, no és una eina adient per suportar
la prestació el servei. Per aquestes raons la valoració és C.
DATALAB proposa fer ús de les eines pròpies de l’IMI i d’altres eines pròpies que aportarà al
servei i mantenint en tot moment la coherència de la informació resident a les eines
corporatives. Aportarà solucions elaborades adhoc tant pel suport a l’operació com per
situacions especifiques d’urgència com poden se atacs i/o virus. Per aquestes raons la
valoració és E.
7.

Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
a. Gestió d'incidències
La proposta de DATALAB descriu un procediment de gestió d’incidències del servei basat en el
model de gestió ITIL amb un nivell de detall correcte amb una sèrie de punts per la ràpida
resolució d’incidències, a més de definir explícitament un seguit de mecanismes proactius per
prevenir i reduir la recurrència d’incidències. Donat el nivell excel·lent de detall es valora la
seva proposta amb una qualificació E.
La proposta d’OESIA exposa el procediment de gestió d’incidències del servei basat en el model
de gestió ITIL amb un nivell de detall correcte. A l’hora de definir millores o un pla d’acció per
les incidències recurrents només indica que es crearan guies proactives sense entrar en detall.
Per aquesta raó la seva proposta es valora amb una qualificació C.
La proposta de COS només descriu el procediment de gestió d’incidències del servei amb un
nivell de detall superficial i no planteja cap millora destacable ni cap pla d’acció per pervenir la
recurrència d’incidències. Per aquesta raó es valora la seva proposta amb una qualificació B.
La proposta de ECONOCOM defineix el procediment de gestió d’incidències del servei amb un
nivell de detall correcte, enumerant els objectius i les activitats principals, però no planteja cap
pla d’acció amb l’objectiu de reduir les incidències recurrents. Per aquesta raó es valora la seva
proposta amb una qualificació C.
La proposta de SAYTEL defineix el procediment de gestió d’incidències del servei amb un nivell
de detall excel·lent definint les activitats que es realitzaran en el procés de resolució
d’incidències, i per els casos més complexes proposa reproduir un entorn de proves de
simulació. A més defineix explícitament un pla d’acció per disminuir la recurrència de les
incidències. Per totes aquestes raons i per el seu nivell de detall es valora la seva proposta amb
una qualificació E.
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b. Gestió de problemes
La proposta de DATALAB descriu un procediment de gestió de problemes basat en el model de
gestió ITIL amb un nivell de detall notable, destacant com a objectius principals la prevenció i
reducció de les incidències així com una ràpida i efectiva resolució dels problemes per
assegurar un ús eficient dels recursos. Per aquesta raó la seva proposta es valora amb una
qualificació E.
La proposta d’OESIA defineix el procediment de gestió de problemes amb un nivell de detall
correcte, basant-se en el model de gestió ITIL i incloent activitats amb una vessant tant reactiva
com proactiva per donar una resolució eficaç a la resolució de problemes. Per aquesta raó la
seva proposta es valora amb una qualificació D.
La proposta de COS defineix el procediment de gestió de problemes en la mateixa forma i
contingut que en la seva proposta del Lot 2. Per això es valora amb la mateixa manera que en
aquell apartat, amb una qualificació de C.
La proposta de ECONOCOM defineix el procediment de gestió de problemes amb un bon nivell
de detall, enumerant els objectius, les activitats principals, i els diferents agents (SAU, OGOS,
etc) que poden intervenir dins de l’IMI. Per el seu grau de detall es valora la seva proposta amb
una qualificació E.
La proposta de SAYTEL presenten un procediment de gestió de problemes basat en el model de
gestió ITIL de forma genèrica i amb un nivell de detall notable. Destaca pel seu compromís en la
resolució de problemes, monitoritzacions setmanals i la generació d’informes de seguiment
amb el recolzament de l’equip del Lot 1. Per totes aquestes raons la seva proposta es valoren
amb una qualificació D.
c. Gestió de la capacitat
DATALAB fa la seva proposta de gestió de capacitat de lot 3 centrada en dos eixos principals
com són la detecció d’estacions de recursos insuficients i la mesura de la qualitat de resposta
de serveis. Per la capacitat del parc d’estacions utilitzarà dues eines pròpies i generarà un
informe d’estacions amb baixa capacitat i una proposta de renovació. També proposa
monitoritzar la capacitat de sistemes relacionats de l’estació de treball des dels ordinadors dels
usuaris com ara les cabines Nas o Active Directory. Es tracta d’una proposta excel·lent que
permet anticipar els problemes de capacitat. Puntuem amb una E.
La proposta de l’empresa OESIA es centra molt en la disponibilitat del servei, en compte de la
capacitat que s'avalua en aquest punt. Referent a la capacitat avaluada en aquest apartat es
compromet a avaluar la capacitat de serveis i elaborar informes, però no hi ha més detall sobre
capacitat. Es tracta d’una proposta a nivell de capacitat superficial puntuada amb una B.
No trobem un apartat concret de la empresa COS envers la gestió de la capacitat. Sí que
trobem en la secció sobre ANS algunes mencions al pla de capacitat. En ells comenta de forma
superficial que es prendran en consideració els recursos per la prestació del servei i el gestor de
la capacitat generarà un informe amb els resultats obtinguts. Al no donar detall i no aprofundir
en aspectes d’aquest lot com ara el parc d’estacions, es puntua amb una B.
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L’empresa ECONOCOM proposa crear un pla de capacitat per l’IMI. En aquest pla té en compte
mesures proactives (predir) i reactives (monitoritzar). També els procediments vinculats i quins
indicadors per controlar-ho es faran servir. Per últim proposaran quins ajustos de recursos fer
per cobrir la demanda. Es tracta d’una proposta ben estructurada que li manca detall,
concretar i adaptar-la a lot 3. Per exemple posar exemples de quins aspectes monitoritzar, de
quins requisits farien seguiment, etc. Per aquesta raó puntuem amb una C.
La proposta de SAYTEL es centra en la capacitat de l’equip tècnic. Consideren com a part
fonamental poder anticipar les necessitats de l’IMI i del servei. Detallen quins canals utilitzarien
per augmentar la capacitat del servei. Es tracta d’una proposta detallada en el cas de la
capacitat de l’equip tècnic però que hauria d’haver comentat altres aspectes del servei
relacionats específicament amb Lot 3 com ara la capacitat de les estacions de treball. Puntuem
la proposta amb una B.
d. Gestió de la configuració i inventari
L’empresa DATALAB no fa cap referència explícita a la gestió de la configuració i inventari, per
tant la qualificació rebuda és una A.
OESIA fa una proposta de gestió de la CMDB molt descriptiva a més del compromís
d’actualització i bona gestió de les dades proposa una monitorització periòdica per la seva
comparativa i actualització. També proposa eines de millora per la gestió unificada. Qualificació
E.
COS fa la mateixa proposta que per el lot 2. A la proposta a més del compromís de
l’actualització de la CMDB aporta la figura del responsable de la Gestió d’actius encarregat de
revisar i mantenir l’inventari, proposa auditories per la revisió de la informació dels actius i es
focalitza en el control del cicle de vida. Mancaria un detall de les eines per disposar de la
informació precisa. Per això, se li atorga una qualificació de tipus D.
La proposta d’Econocom es basa en el compromís únicament de la introducció de les dades i
que la qualitat d’aquestes, la monitorització de la CMDB la deixen a l’IMI així com les auditories
de qualitat. Proposen una monitorització periòdica d’un mostreig inferior al 2% per treure
informes. Qualificació C.
SAYTEL fa una proposta de gestió amb PowerBI enfocada a extreure una informació dels
accessos al Intune/MECM, no fa referència a la gestió d’actius de l’eina actual que és el CMDB,
ni al compromís per a l’actualització d’actius ni detalls dels processos per disposar de la
informació precisa. Qualificació A.
e. Monitoratge
L’empresa DATALAB proposa una monitorització d’una mostra representativa de les estacions
de treball que s’han d’administrar. Aquesta monitorització revisa l’estat de rendiment de
hardware, comunicacions i accés a serveis a través d’una aplicació a mida. Els resultats es
registren i en cas de desviació significativa genera alarmes. També proposen monitoritzar
l’accés a serveis crítics (intranet, directori actiu i servei de fitxers) des de les estacions de
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treball. A més comenten la possibilitat d’ampliar aquest grup de serveis. Pel nivell de detall
excel·lent mostrat en la proposta de monitorització puntuem amb una E.
L’empresa OESIA proposa fer la parametrització i configuració dels serveis de monitorització de
l’IMI. Es tracta d’una proposta superficial, on no mostra quins aspectes monitoraria, com es
controlaria, ni com es mostraria la informació. Donat el caràcter superficial de la proposta
puntuem amb una B.
COS no consta a la seva proposta un apartat per la definició del servei de monitoratge. Es
puntua com a A.
L’empresa ECONOCOM proposa dos tipus de monitorització. Una a nivell de negoci i una altra a
nivell de serveis i infraestructures. En totes dues el licitador ofereix tenir la responsabilitat de
detectar i informar utilitzant les eines de l’IMI. Es tracta d’una descripció superficial que
puntuem amb una B.
SAYTEL ens proposa utilitzar l’eina Microsoft PowerBI per crear diferents vistes i tenir
monitoritzat els equips corporatiu. Entre els diferents aspectes que monitoritzarà es troba el
número de clients, usuaris, estat de salut dels clients, etc. També dedica una vista específica al
govern i seguretat, a les actualitzacions, i per últim al programari i maquinari. Ens manca més
contingut i detall sobre com aconseguiria aquesta informació i quin tractament se li faria. Es
tracta d’una proposta estàndard i es puntuada amb una C.
8.

Procés d’inventari físic
a. Definició nou procés d'inventari
La proposta de DATALAB es basa en el subministrament de diversos programes i components a
mida. Aquests sistemes tenen en compte tot el cicle de vida de les estacions de treball. Per tal
de fer-ho utilitzen un sistema de detecció d’equips i una web de gestió. En aquesta web segons
consta es pot afegir informació massiva de compres i també de baixes, donacions i/o
destrucció d’estacions. També es recopilen dades de hardware de diferents tipus de tots els
equips i especifiquen els camps de informació sobre les pantalles connectades demanades. En
l’apartat de programari s’agafen les dades de tots els aplicatius instal·lats i afegeix un mòdul
per aconseguir la utilització d’alguns aplicatius. Per últim afegeix informació sobre el
programari antimalware instal·lat. També faciliten mètodes per aconseguir nova informació de
les estacions segons les necessitats. Donat el gran grau de detall i especificitat mostrat a la
proposta se li puntua amb una E.
La proposta d’OESIA es basa en el producte Device42. Pressuposem llavors que el cost de
llicència seria assumit per l’adjudicatari. Segons consta aquesta solució es capaç de recopilar
informació de hardware, software i estadístiques d’us del programari. Tot i això no donen tot el
detall desitjable sobre els camps a recollir, així com tampoc si és possible tenir l’estat de
l’antimalware. Tampoc com es gestionaran les retirades d’equips. Hem revisat també la web
del fabricant Device42 i no hem trobat cap referència a aquest aspecte. Donada la manca de
detall en els aspectes demanats i al no constar com es gestionaran les baixes es puntua amb
una B.
L’empresa COS presenta un sistema relacionat amb el manteniment de hardware de les
estacions (garanties, avaries, col·locat d’etiquetes, emmagatzematge, etc.) que no són objecte
de valoració en aquest apartat ni en aquest lot. L’únic punt relacionat amb aquest apartat és
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una menció a fer els primers mesos corresponent a un inventari exhaustiu de hardware i
software utilitzant les eines que l’IMI determini. Es tracta només d’una menció amb cap mena
de detall que valorem com a insuficient. Tot això fa que es puntuï amb una A.
L’empresa ECONOCOM té com a base de la seva proposta el producte Ivanti Neurons for
Discovery. Malauradament segons consta a la seva proposta només podrien proporcionar 500
llicències per instal·lar el client al seu equip. Aquesta xifra és insuficient donat que actualment
ja tenim més de 10000 estacions actives. El que comenten es que sí permet afegir informació
d’estacions a través d’integracions amb altres sistemes (AD, SCCM, etc) sense cost en noves
llicències. La proposta però no aprofundeix en com es faria la integració, ni tampoc quines
modificacions es requeririen en aquests sistemes per aconseguir la informació d’inventari
demanada. A banda moltes de les característiques que després enumeren requereixen de
l’agent (com ara el control del programari) que està limitat a 500. Tampoc es fa menció al cicle
de vida i si permet les baixes massives. Per totes aquestes raons es dona la puntuació d’A.
SAYTEL fa una proposta utilitzant les eines estàndards de Microsoft ja instal·lades als equips
(client SCCM i AD) complementades amb una base de dades on es recullin totes les dades.
Entenem que gràcies a la base de dades podrem aconseguir l’adaptabilitat que es requereix per
aquesta proposta. El client de SCCM seria l’encarregat d’aconseguir la informació de hardware i
software. Per altra banda defineixen un procés de baixa detallat amb diferents casos i es té en
compte tot el cicle de vida de les estacions. Valorem la proposta com a notable donat el nivell
de detall del procediment de baixa, però es podria haver donat més informació sobre la
recol·lecció dels camps hardware i software inventariats. Per totes aquestes raons es valora la
proposta com a D.
b. Fases per la implantació
L’empresa DATALAB en aquest apartat detalla un pla d’implantació en quatre setmanes. A cada
setmana entra en detall de les accions a fer. Cadascuna de les accions està descrita en
profunditat i tenint en compte quins actors estaran implicats. Per aquesta raó se li dona una E.
L’empresa OESIA presenta la fase d’implementació centrada en un magatzem de manteniment
encarregat de les reparacions de hardware i altres accions relacionades amb el material.
Aquestes accions donada la naturalesa d’aquest lot no es valoraran. En la fase de
desenvolupament es fa una menció sobre la implementació del producte Device42, i es parla
de tasques necessàries com la formació al personal del ‘MI i bolcat de dades de forma
superficial. No hi ha cap cronograma en aquest sentit. Es puntua la proposta de fases de
implantació amb A.
COS fa una proposta basada en ITIL. Dins es mencionen algunes de les activitats genèriques
d’ITIL. També es comenta com una de les activitats l’administració i operació del software que
ofereixi l’IMI. El que es demanava en aquest punt eren les fases de la implantació de la solució
que ofereix l’adjudicatari, per aquesta raó es puntua amb una A.
L’empresa ECONOCOM detalla moltes de les funcionalitats del software IVANTI però no
proposa com es faria la seva implantació i quines fases constarien. Per aquesta raó es puntua
amb una A.
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L’empresa SAYTEL presenta una taula com a cronograma on apareixen les diferents activitats
en 4 mesos. En aquesta consten les anàlisis, disseny, pilot i adopció dels diferents aspectes que
han detectat com el procediment de baixa. No veiem però el detall del desplegament de la
base de dades, dels quadres de comandament, o de les integracions amb CMDB. Es tracta
d’una proposta estàndard a la que li manca detall de cadascuna dels subapartats i en accions
tècniques concretes necessàries com ara la posta en marxa de la base de dades. Per aquesta
raó puntuem amb una C.
c. Explotació del nou entorn d'inventari
L’empresa DATALAB presenta en la seva proposta d’explotació la figura d’un responsable de
gestió i manteniment de l’inventari, per tal de mantenir la coherència. També es comprometen
a crear informes i un quadre de comandament basat en PowerBI (amb algun exemple en forma
d’imatge). Dins la solució es tenen en compte recollir totes les dades de connexió dels usuaris
en un equip amb un complement específic. Per últim consta que la seva eina alimentarà
diàriament a la CMDB. Donat que compleix amb tots els requisits i el seu detall donem una E.
L’empresa OESIA proposa utilitzar la integració de Device42 amb el SCCM. Aquesta integració
permet treure informes i vincular les compres amb equips. També permet integració amb
PowerBI per generar informes i quadres de comandament. Per últim també destaca la
integració de CMDB. No veiem però referencia a recollir l’històric de connexions. Per aquestes
raons creiem que es tracta d’una proposta estàndard en aquest sentit i puntuem amb una C.
La proposta COS només fa menció a fer informes regulars de estat d’avenç en el procés de
renovació i desplegament de nou hardware. No dona informació d’informes de inventari, ni
històric de canvis. Tampoc sobre la connexió amb CMDB. Per aquesta raó puntuem amb una A.
ECONOCOM relacionat amb aquest apartat posa exemples de dashboadrs generats pel
producte Ivanti. Tot i això no hi ha menció al model de gestió de l’inventari, informes, històrics
o la connexió a la CMDB. Per aquesta raó es puntua amb una A.
Per últim SAYTEL proposa amb la informació obtinguda a la base de dades fer diferents quadres
de comandament. Per tal d’il·lustrar-ho ens dona algunes imatges, i també dona com a
alternativa la utilització d’un reporting service per generar informes. També proposa
l’alimentació de la CMDB diàriament amb les dades de la nova base de dades d’inventari.
Trobem a faltar detalls sobre com recolliria l'històric de les connexions demanat. Per aquesta
raó puntuem amb una C.
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5.4.

LOT 4 - SERVEIS FINALISTES
Taula resum
Concepte
Model de Relació
Millores en el model de relació
Detall proposat pels informes
Proposta d'un nou model de relació
Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
Proposta model organitzatiu equip de treball
Metodologia equip de treball
Fases del servei: adquisició i transició del servei
Millores i detall del Pla de Transició del Servei
Grau de definició de recursos i procediments
Acords de Nivell de Servei
Nous llindars dels ANS
Nous ANS
Pla de Qualitat del Servei
Pla de qualitat
Proposta d'auditories
Processos de millora continua
Eines de suport a l’operació
Eines de suport a l'operació
Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
Gestió d'incidències
Gestió de problemes
Gestio de la capacitat
Gestió de la configuració i inventari
Monitoratge
Migració a Exchange 2019 de la plataforma actual
Descripció arquitectura nou entorn Exchange 2019
Detall del pla de migració
Pla de gestió del canvi
Proposta execució
Hibridació al núvol Office365 de la plataforma actual
Descripció del projecte, desplegament i infraestructura
Detall del pla de migració
Pla de hibridació
Hibridació al núvol Office365
TOTAL

ATOS
INETUM
SAYTEL
Puntuació màxima Qualif Punts Qualif Punts Qualif Punts
6
5,5
1,5
2,5
2
E
2
D
1,5
B
0,5
2
E
2
A
0
E
2
2
D
1,5
A
0
A
0
4
4
3
3
2
E
2
E
2
C
1
2
E
2
C
1
E
2
4
4
2,5
2,5
2
E
2
D
1,5
D
1,5
2
E
2
C
1
C
1
4
4
1
2
2
E
2
C
1
D
1,5
2
E
2
A
0
B
0,5
6
6
2,5
4,5
2
E
2
B
0,5
D
1,5
2
E
2
C
1
D
1,5
2
E
2
C
1
D
1,5
2
2
1
2
2
E
2
C
1
E
2
10
10
6
5
2
E
2
C
1
E
2
2
E
2
D
1,5
D
1,5
2
E
2
C
1
B
0,5
2
E
2
D
1,5
A
0
2
E
2
C
1
C
1
6
6
2,25
3,75
1
E
1
A
0
D
0,75
1
E
1
D
0,75
C
0,5
2
E
2
A
0
D
1,5
2
E
2
D
1,5
C
1
6
6
5,25
4
1
E
1
E
1
C
0,5
1
E
1
D
0,75
C
0,5
2
E
2
E
2
D
1,5
2
E
2
D
1,5
D
1,5
48
47,50
25,00
29,25
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A continuació es justifiquen les qualificacions atorgades:
1.
Model de Relació
a. Millores en el model de relació
INETUM inclou a la seva proposta la descripció del model organitzatiu, en el que descriu actors
i funcions que formen part del model de relació i per tant les millores que inclou sota aquest
epígraf també s’han valorat. En conjunt INETUM inclou una sèrie de comitès, i funcions:
• Oficina Co-Governança i coordinació
• Oficina global de la dada. Govern i qualitat de les dades gestiones pel servei.
Responsable Jurídic en el comitè de gestió global del contracte
• Servei de suport al desplegament de projectes
• Comitè Assegurament de la Qualitat
• Comitè Operatiu Transició
• Comitè Govern Dada
• Comitè Transformació i Canvi Cultural
que llevats de l’oficina de coordinació (amb altres lots) i el suport al desplegament de projectes
que com ja s’ha indicat anteriorment no representen cap millora, són molt interesants i
aporten valor. Encara això, incorre en diferents errors (com el fet que l’oficina de la dada, que
indica que mantindrà 2 tipologies de dades, una d’elles no té cap sentit, ja que l’inventari de
maquinari i programari no és responsabilitat d’aquest lot, o un error també greu en els
membres del comitè d’assegurament de la qualitat) que resten qualitat a la seva proposta i per
això se li atorga una qualificació D (notable).
SAYTEL presenta el mateix model de relació que el presentat en la seva proposta al Lot 3, i per
tant no es torna a justificar la seva valoració, i igualment se li atorga una qualificació B
(superficial).
ATOS per la seva part proposa una sèrie de comitès, rols i funcions:
• Gestió del client
• Gestió de la innovació
• Gestió de la seguretat
• Gestió de la qualitat i la millora contínua
• Gestió de l’experiència de l’usuari
• Seguiment de la Transició de serveis
• Business Board
• Major Incident Management
amb una descripció molt detallada i ajustada a les necessitats del servei, aportant per tant un
grau de millora excel·lent, i per això si li atorga una qualificació E.
b. Detall proposat pels informes
La proposta d’INETUM no inclou cap detall dels informes especificats al plec, de fet no inclou ni
tan sols una simple relació, i per això se li atorga una qualificació A (insuficient).
La proposta de SAYTEL com s’ha comentat és la mateixa que la presentada pel Lot 3, essent el
nivell de detall i descripció de la proposta pràcticament immillorable i per tant se li atorga una
qualificació E (excel·lent).
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ATOS per la seva part, descriu els informes més rellevants, amb un nivell de detall, i qualitat,
per sobre de la proposta de SAYTEl, i per això, encara que falti per descriure algun informe de
menor importància, se li atorga igualment una qualificació E (excel·lent).
c. Proposta d'un nou model de relació
INETUM no inclou explícitament cap proposta de model de relació nou. SAYTEL en la seva
proposta sota l’epígraf de “nou model de relació” de nou es limita a detallar 3 millores. Per
això se’ls hi atorga una qualificació A (insuficient).
En canvi ATOS, proposa un nou model de relació, que encara que manté molts elements del
model indicat al plec, presenta una organització i un elements diferencials (gestió de la
seguretat, pràctiques Agile, Bussiness Board, Innovation Board, Gestió de la demanda amb
visió de negoci), incloent la cessió de la infraestructura física per afavorir les interaccions
multiproveïdor, que fan que efectivament es pugui considerar com un nou model. El fet que el
nou model no és prou diferent, i que encara que aporta millores, podrien ser més rellevants, fa
que no es pugui considerar excel·lent, i per això se li atorga una qualificació D (notable).
2.

Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
a. Proposta model organitzatiu equip de treball
SAYTEL planteja un equip adient segons els requeriments amb un nivell de detall suficient on
descriu les capacitats i responsabilitats de l’equip però no prou detallat com per valorar-lo de
forma notable. Per aquesta raó se li atorga una valoració C.
ATOS i INETUM presenten una proposta molt semblant entre elles quant al detall dels perfils i
l’organització proposada, totes dues són molt més completes comparativament que la
presentada per SAYTEL. Per aquest motiu se’ls hi atorga la valoració d’E.
b. Metodologia equip de treball
ATOS i SAYTEL presenten una metodologia de treball detallada, vertebrant eixos estàndards
com ITIL4 i metodologies alternatives com Lean i Agile.
SAYTEL afegeix MSF ( Microsoft Solutions Framework ) centrat en el model de processos i en la
col·laboració d’equips de projecte i servei per garantir la col·laboració entre equips.
ATOS incorpora a més una metodologia per la gestió documental i una altra pel pla de
formació.
Tot i que les ofertes d’ATOS i SAYTEL contenen punts en comú, també afegeixen d’alternatius i
totes dues propostes són completes i concretes, per aquesta raó s’atorga la valoració d’E.
INETUM presenta una metodologia adient però considerem que sense orientar-la
específicament en aspectes del propi servei ni per a l’equip de treball proposat i per tant la
valoració és suficient C.

3.

Fases del servei: adquisició i transició del servei
a. Millores i detall del Pla de Transició del Servei
ATOS presenta una proposta amb un detall i qualitat immillorable, molt concreta i adaptada a
les especificitats del servei. Inclou també una sèrie de millores, entre les qual destaca la

61

Institut Municipal d’Informàtica
Direcció d’Operació i Sistemes

proposta de generar un sistema automàtic per l’actualització de la CMDB, que aporten un valor
considerable. Per tot això se li atorga una qualificació E (excel·lent).
Tant INETUM com SAYTEL, presenten una proposta amb un alt grau de detall encara que més
genèrica, i per aquest fet se’ls hi atorga una qualificació D (notable). Tot i que obtenen la
mateixa puntuació, cal fer constar que INETUM incorre en algunes incongruències respecte al
paper del prestatari sortint, i que proposa una DUE DILLIGENCE que no és tal, però que no
obstant això, aquests fets no tenen suficient pes com per distanciar-la respecte a la proposta
de SAYTEL.
b. Grau de definició de recursos i procediments
El grau de definició de recursos i procediments que inclou ATOS també és immillorable,
especialment en comparació a les altres dues ofertes, en el que respecta a la definició de
l’equip específic dedicat en la fase d’adquisició i transició, definint cinc rols amb les seves
dedicacions pertinents. El nivell de definició de procediments també és excel·lent donat que
arriba fins i tot a les eines concretes a emprar. Per tot això se li atorga una qualificació E
(excel·lent).
SAYTEL quant a la definició de recursos només anomena la figura del Gestor de Transició.
Respecte a la definició de procediments encara que explícitament no els descriu, sí que es
poden deduir de la seva descripció d’activitats i tasques, encara que amb molt poc nivell de
detall, essent la seva qualitat simplement suficient. Per això se li atorga una qualificació C
(estàndard).
INETUM obté la mateixa qualificació C, ja que si bé és cert que inclou un punt específic de
dedicació dels recursos, només inclou els recursos que ha d’aportar l’IMI i el prestatari sortint, i
a més sense detallar, quan el més important és definir els recursos que aporta INETUM, cosa
que fa indicant que aportarà un equip especial però sense definir. Respecte a la descripció dels
procediments, a l’igual que SAYTEL està immersa en la descripció de tasques i activitats i amb
poc detall.
4.

Acords de Nivell de Servei
a. Nous llindars dels ANS
A continuació es recull els llindars especificats al plec i els proposats per cada licitador,
remarcant les millores.

Codi

Nom

Facret

Retorn de factures

Erbd
Endoc
Mill

Errors a la CMDB

Informes de serveis lliurats en
termini
Promoció Millora Contínua

Periodicitat

Valor
Plec

ATOS

INETUM

SAYTEL

Trimestral

<=2%

<=1%

<=1,9%

<=1,5%

Mensual

>=90%

>=97%

>=92%

>=95%

Mensual
Anual

<=5%
>=3

<=3%

<=4,75%

>=6

>=3,5

<=4%
>=4
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Trasp
Dtemps
Tprob
Tresp
Treso
Tinf*
Ireo

Traspàs de procediments al SAU

Desviació
temps
resolució
peticions
Temps d’actualització de la
informació registrada en la gestió
del problema
Desviació temps de resposta
d’incidències
Desviació temps de resolució
d’incidències
Desviació temps de presentació
dels
informes
d’incidències
massives
Volum d'incidències re-obertes

Mensual

>=3

>=4

Mensual

>=85%

>=92%

Mensual

>=95%

>=96%

Mensual
Mensual
Mensual
Mensual

>=95%
>=95%
>=90%
<=5%

>=3,5

>=87%

>=90%

>=95,5%

>=97%

>=98%

>=95,5%

>=96%

>=95,5%

>=92%
<=4%

>=4

>=92%

<=4,5%

>=97%
>=97%
>=94%
<=3%

Tot i que les 3 propostes milloren els llindars del Plec Tècnic, ATOS i SAYTEL presenten uns
nivells similars, ambdós per sobre dels presentats per Inetum. Tot i així, si s’analitza a nivell
quantitatiu, els nivells d’ATOS són millors en 6 dels 11 llindars (en 1 té el mateix valor).
Tanmateix, a nivell qualitatiu, els indicadors relacionats amb la millora contínua (Mill, Trasp) i
amb la prestació del servei (Dtemps, Treso i els altres vinculats amb els temps) en global també
són millors. Per tot això a ATOS se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
INETUM proposa els pitjors valors de les 3 ofertes presentades, millorant molt lleugerament
els valors del Plec Tècnic però oferint els pitjors valors comparativament respecte als
presentats per ATOS i SAYTEL. Per tot això a INETUM se li atorga una qualificació de tipus C, és
a dir 1 punt.
SAYTEL presenta uns valors, de manera global, lleugerament inferiors als presentats per ATOS.
A nivell quantitatiu té 4 dels 11 llindars millors que els presentats per ATOS i a nivell qualitatiu
en global són inferiors. Per això a SAYTEL se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5
punts.
b. Nous ANS
Els nous indicadors proposats per ATOS són:
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Codi

IncVIPRes

IncSegu

ProCritA

PetCritA

IncCritA

Codi

IncVIPRes

IncSegu

ProCritA

PetCritA

Nom

Millora del
temps de
resposta a
incidències
VIP

Incidències
sense
actualització
diària
Millora
actualització
estatus d'un
problema
nivell
críticidad
Alta
Millora
temps
resolució
peticions
nivellcríticid
ad Alta
Millora
temps
resolució
incidències
nivell
críticidad
Alta

Nom

Millora del
temps de
resposta a
incidències
VIP

Incidències
sense
actualització
diària
Millora
actualització
estatus d'un
problema
nivell
críticidad Alta
Millora
temps
resolució
peticions
nivellcríticidad

Descripció

Temps màxim de resposta davant incidències que afecten empleats VIP
del servei

Incidències sense accions realitzades registrades per part de l'equip de
servei per a la seva gestió/resolució a l'eina de ticketing HPSM

Percentatge de problemes amb nivell de criticitat alt que es revisaran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Percentatge de peticions amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Percentatge d'incidències amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Mètode
d'obtenció
de l'ANS

Fórmula d'obtenció de l'ANS

"(Quantitat incidències VIP Temps
Resposta >= 2h/Quantitat Total
incidències VIP)*100%"
Ús de l'eina HPSM

"(Incidències sense actualització
diària relativa a l'estat / Total
incidències assignades)*100%"
Ús de l'eina HPSM

Ús de l'eina JIRA

"(Quantitat problemes crítics
resposta
>= 4 dies/Quantitat total
problemes)*100%"

"(Quantitat peticiones crítics
resposta >= 8 h./Quantitat total
peticiones crítics)*100%"
Ús de l'eina JIRA

Ús de l'eina HPSM

Descripció

Temps màxim de resposta davant incidències que afecten empleats
VIP del servei

"(Quantitat incidències crítics
resposta
>=2 h./Quantitat total incidències
crítics)*100%"

Millores a obtenir

Aplicar de forma progressiva i contínua
millores constants, assegurant una
quantitat mínima presentades a l'IMI.

Incidències sense accions realitzades registrades per part de l'equip de
servei per a la seva gestió/resolució a l'eina de ticketing HPSM

Millora de la percepció de l'usuari sobre
el seguiment de la seva incidència i
reducció del temps de tancament
d'aquesta

Percentatge de problemes amb nivell de criticitat alt que es revisaran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Millorar el temps dels serveis en
funcionament i accelerar el procés de
millora continua resolent els problemes
d'arrel de les incidències recurrents

Percentatge de peticions amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Millorar els temps de posada en marxa
d'un servei crític per a l'empleat,
gestionat a través d'una nova petició
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Alta

Millora temps
resolució
incidències
nivell
críticidad Alta

IncCritA

Percentatge d'incidències amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Millorar els temps d'operació davant
una incidència que afecti serveis crítics

Els 5 indicadors addicionals proposats per ATOS aporten molt valor pel que fa a la prestació del
servei de Lot 4 (millores en temps de resolució de peticions i incidències, en temps de
resposta, en actualitzacions). La definició dels indicadors és força completa, incloent les eines
amb les que s’obtenen els valors i els objectius que es pretenen assolir. Per això a ATOS se li
atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
Els nous indicadors proposats per INETUM són:
Codi

Nom

Factur

Emissió
Factures

Quali

Qualitat del
servei

Servei

Rendiment i
Servei

Satisf1

Satisfacció

Satisf2
Riscos1

Comunicac
ió
Riscos_1

Riscos1

Riscos_2

Descripció

% fites de facturació assolides

Nº de reunions de crisi realitzades
% rotació dels membres del equip de
servei
Valoració sobre la marxa general del
servei
% reunions de seguiment realitzades
Nº de riscos amb impacte identificats
a
reunions de seguiment identificats
per l' IMI
Nº de riscos amb impacte identificats
a
reunions de seguiment identificats
per l' IMI -

Periodicitat

Valor
Inetum

Trimestral

>=95%

Trimestral

<=1

Anual

<=6

Valoració sobre la marxa
general del servei
Reunions planificades /
reunions reailtzades
Nº de riscos amb impacte

Anual

>=8

Anual

>=90%

Mensual

>=10

Nº de riscos amb impacte
2 mesos seguits

Mensual

>=10

Fórmula de càlcul / Eines
Nombre
fites
de
facturació / Nombre de
fites
de
facturació
assolides x 100
Nombre de reunions de
crisi realitzades
Nombre dels membres
del equip de servei
substituits

Els indicadors addicionals proposats per INETUM, a banda d’estar de manera general poc
definits, no aporten gaire valor pel que fa a la prestació del servei de Lot 4. La definició dels
indicadors és majoritàriament confusa i ambígua, amb la descripció i fórmula de càlcul
incompletes o errònies. Conseqüentment, els valors proposats deixen de ser coherents i
realistes. A l’apartat 8 Pla de Qualitat també inclouen KPIs associats a la qualitat del servei,
però aporten poc valor, sense la fórmula de càlcul ni la proposta de llindars. Per això a INETUM
se li atorga una qualificació de tipus A, és a dir 0 punts.
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Els nous indicadors proposats per SAYTEL són:

La proposta de nous indicadors de SAYTEL no té una descripció clara dels mateixos, així com
tampoc de la seva fórmula de càlcul. Tanmateix només un dels indicadors té un valor proposat,
la resta no en té (indica “a pactar”). Per tant SAYTEL no presenta una proposta completa de
nous indicadors, i donat això se li atorga una qualificació de tipus B, és a dir 0,5 punts.
5.

Pla de Qualitat del Servei
a. Pla de qualitat
La proposta presentada per ATOS és excel·lent i esdevé la millor de les 3 presentades. El
plantejament d’Atos és posar a l’usuari final al centre i abordar l’assegurament de la qualitat
fent ús de ITIL 4, duent a terme un conjunt d’activitats descrites de manera molt detallada. És
molt interessant l’aspecte que s’indica sobre l’adaptació d’ITIL a la prestació del servei i
l’objectiu d’assolir un sistema de Gestió de la Qualitat Total. El Pla de Qualitat proposat està
molt ben estructurat i es descriuen una sèrie de pilars fonamentals que considerem molt
interessants (prevenció de les incidències, enfocament proactiu, implicació integral, etc).
També s’inclou la figura del Responsable de la Gestió de la Qualitat. Per tot això a ATOS se li
atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
La proposta d’INETUM no assoleix, respecte a la proposta base per a l’elaboració del Pla de
Qualitat, els punts mínims requerits al Plec Tècnic. La proposta descriu algunes activitats per
assegurar la qualitat del servei, però es troben a faltar aspectes com, per exemple, la Gestió de
Riscos, Pla de Continuïtat, Pla de Formació, etc. Per tot això se li atorga una qualificació de
tipus B, és a dir 0,5 punts.
La proposta de SAYTEL basa el seu Pla de Qualitat en la metodologia PDCA, posant al centre
l’usuari/client. El Pla de Qualitat proposat inclou un conjunt de pilars i Plans (Pla de Continuïtat,
Pla de Capacitat, Gestió de Riscos). Complementàriament aborda altres aspectes força
interessants i que aporten valor, com són la Gestió del Canvi organitzatiu (amb un Pla de Gestió
del Canvi) i l’assegurament de la Qualitat. En resum, la proposta de SAYTEL és força detallada i
adequada a les necessitats del servei, però és d’un nivell lleugerament inferior al nivell de la
proposta d’ATOS. Per tot això, se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
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b. Proposta d'auditories
ATOS proposa una auditoria interna trimestral que inclou aspectes addicionals respecte als
descrits al Plec Tècnic (detectar riscos potencials, suggerir correccions a les desviacions
existents, Assegurar el compliment del RGPD, fer benchmark amb serveis similars). La proposta
també inclou la totalitat dels elements que formen part de Lot 4, on es descriuen les activitats
(suport de software, resolució de peticions i incidents, manteniment de llicències, còpia de
seguretat de les dades, etc.) i els serveis inclosos. Per tot això ATOS esdevé la millor proposta
de les 3 presentades i se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
INETUM proposa la realització almenys d’una auditoria interna anual del servei, i sempre que
no hi hagi un projecte de canvi sobre el servei, en tal cas, es realitzaran en un termini d'entre 3
i 5 mesos després de finalitzar el projecte. El grau de detall i adequació a les necessitats del
servei, així com la freqüència en la realització de les auditories, són inferiors a les proposades
per ATOS i SAYTEL. Per això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
SAYTEL proposa realitzar auditories internes semestrals. Introdueix la figura d’un Comitè de
Qualitat i descriu un conjunt de tasques a dur a terme, que aporten cert valor. El grau de detall
i adequació a les necessitats del servei, així com la freqüència en la realització de les auditories,
són inferiors a les proposades per ATOS. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a
dir 1,5 punts.
c. Processos de millora contínua
ATOS inclou a la proposta una descripció de la cultura i la sensibilització envers la millora
contínua, tot emprant estàndards i normatives com ITIL 4, ISO / IEC 20000, ISO / IEC 9001 i ISO
/ IEC 27001/27002 i disposant d’una Acadèmia de Millora Contínua. La millora contínua es basa
en les metodologies Lean i Agile, i en l’aplicació de programes de millora contínua com el CIR
(Continious Incident Reduction). Més enllà del compliment normatiu i ús de diferents
metodologies, la proposta d’ATOS descriu de manera molt detallada i adequada a la prestació
del servei un conjunt d’exemples concrets d’aplicació als serveis de Lot 4 que considerem
aporten un gran valor. S’inclouen alguns exemples pràctics: Revisió del Procés pel tractament
de l’afectació per l’entrada de correus spam aplicant Lean, Agile per a activitats relacionades
amb Experiència d’Usuari i l’aplicació de CIR al servei de Correu (incidents amb el client de
correu Outlook, comptes de correu compartides, quotes de correu exhaurides (50Gb)). Per tot
això la proposta d’ATOS és la millor oferta presentada i se li atorga una qualificació de tipus E,
és a dir 2 punts.
La proposta d’INETUM inclou un model de millora contínua basat en el Cicle de Deming i
materialitzat en un Pla de Millora Contínua del Servei (PMCS). Es descriuen de manera poc
detallada les diferents accions que es duran a terme per assolir millores en la prestació del
servei. Per tot això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
La proposta de SAYTEL descriu de manera detallada els objectius a nivell de processos de
millora contínua i es proposen accions concretes a dur a terme per assolir-los. Aquestes accions
i mesures proposades són adequades a les necessitats del servei, però no arriben a l’alt grau
d’aplicabilitat amb exemples concrets pels serveis de Lot 4 que s’inclouen a la proposta
d’ATOS. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
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6.

Eines de suport a l’operació
a. Eines de suport a l'operació
INETUM proposa eines de mercat com Teams, Sharepoint, WSUS entre d’altres orientades a la
prestació dels serveis finalistes i les que descriu breument. Afegeix d’altres eines com
Salesforce destinada a la gestió d’instal·lacions i/o retirada d’equipament i una eina per
mesurar satisfacció d’usuari mitjançant el llançament d’enquestes que no correspon amb els
serveis finalistes i si en un altre àmbit. Tot i que el contingut és adient, per aquestes raons, la
valoració és C.
SAYTEL i ATOS proposa eines de mercat addicionals a les pròpies de l’IMI entre elles, Teams ,
Project, OneDrive, Planner, Redmine, etc. I descriuen la funcionalitat i l’ús que es farà de
cadascuna d’elles. S'entén d’això que l’ús d’eines és adient i que la proposta es correcta pel
servei a prestar i la valoració és E.

7.

Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
a. Gestió d'incidències
La proposta d’ATOS descriu el procediment de gestió d’incidències del servei amb un nivell de
detall excel·lent i defineix que per el seguiment d’incidències recurrents s’establirà un subequip
intern per analitzar-les i proposar solucions definitives. Per aquesta raó es valora la seva
proposta amb una qualificació E.
La proposta d’INETUM defineix el procediment de gestió d’incidències del servei amb un nivell
de detall correcte, enumerant els objectius i les activitats principals, però no planteja cap pla
d’acció específic amb l’objectiu de reduir les incidències recurrents. Per aquesta raó es valora
la seva proposta amb una qualificació C.
La proposta de SAYTEL defineix el procediment de gestió d’incidències del servei amb un nivell
de detall notable definint les activitats que es realitzaran en el procés de resolució
d’incidències, i per els casos més complexes proposa reproduir un entorn de proves de
simulació. A més defineix explícitament un pla d’acció per disminuir la recurrència de les
incidències. Per totes aquestes raons es valora la seva proposta amb una qualificació E.
b. Gestió de problemes
La proposta d’ATOS descriu el procediment de gestió de problemes amb un nivell de detall
excel·lent, definint el tractament dels problemes tant de forma reactiva com proactiva,
detallant les activitats i els agents de l’IMI que poden prendre part. Per aquestes raons es
valora la seva proposta amb una qualificació E.
La proposta d'INETUM defineix el procediment de gestió de problemes basat en el model de
gestió ITIL de forma genèrica i amb un nivell de detall correcte, encara així inclou activitats per
reduir l'impacte de les incidències detectades i prevenir la recurrència de les mateixes. Per
aquesta raó la seva proposta es valora amb una qualificació D.
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La proposta de SAYTEL presenten un procediment de gestió de problemes basat en el model de
gestió ITIL de forma genèrica i amb un nivell de detall notable. De la mateixa manera que
descriu la seva oferta pel Lot 3, destaca el seu compromís en la resolució de problemes,
monitoritzacions setmanals i la generació informes de seguiment amb el recolzament de
l’equip del Lot 1. Per totes aquestes raons la seva proposta es valoren amb una qualificació D.
c. Gestió de la capacitat
ATOS divideix la gestió de la capacitat en una part tàctica i una altra operacional. En tots dos
casos ells participaran en la gestió d’aquesta demanda i del pla de capacitat. Per fer-ho
identifiquen diverses entrades de necessitats (com monitoratge, capacitat de negoci, etc) que
vehicularien amb l’execució de RFC’s. També es comprometen a generar informes de capacitat
un cop fet el canvi amb informació de les causes justificades de la necessitat d’aquestes accions
i l’estat final del pla de capacitat. Aquesta informació s’emmagatzemarà a la CMDB de l’IMI. Es
tracta d’un pla excel·lentment detallat que puntuem amb una E.
INETUM proposa en una gestió de la capacitat basada en el monitoratge. Això els permetrà
identificar l’evolució de les necessitats i generar una pla de capacitat. En aquest sentit
argumenten que tota aquesta informació facilitarà l’estratègia global de presa de decisions. Es
tracta d’una proposta estàndard a la que li manca major detall en cada apartat (com per
exemple el pla de capacitat) per saber en que consistiria, com es faria, etc. Aquesta proposta
es puntua amb una C.
La proposta de SAYTEL es centra en la capacitat de l’equip tècnic. Tot i ser detallada en aquest
sentit hauria d’haver més informació sobre la gestió de la capacitat referent a altres aspectes
del servei de lot 4. Per exemple la capacitat dels sistemes, del servei de correu, etc. Per aquesta
raó puntuem amb una B
d. Gestió de la configuració i inventari
ATOS aposta per l’anàlisi i actualització dels scripts actuals creuant la informació per poder
trobar les dades dispars així com crear scripts per automatitzar processos. Hi ha un compromís
en fer aquesta revisió durant el període de transició i revisant aquest compromís
d’automatització de processos en l’informe anual. Es puntua amb la qualificació E.
INETUM fa una proposta del creuament amb la monitorització de Nagios i aporta una figura
responsable de la gestió i com interlocutor amb el referent IMI. Fa referència a una gestió del
rendiment lligada aquesta gestió de la configuració. La proposta està molt correcte però
comparativament amb la proposta d’Atos veiem més concreció la proposta de millora
d’automatització de processos. Qualificació D.
SAYTEL basa la seva gestió de la configuració i inventari només en la part d’Organització
d’Exchange i configuració. No fa refernècia als actius ni serveis IMI tal i com es demana. No
proposen una millora con auditories, informes periòdics, personal responsable o millores de
processos. Qualificació A.
e. Monitoratge
L’empresa ATOS proposa reactivar la plataforma Nagios de monitorització per tal de donar
alertes de primera mà a l’equip tècnic objecte d’aquest lot, com el grup d’operacions de l’IMI
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encarregat d’aquestes alertes. A banda d’això proposen sondes concretes per monitoritzar
Exchange (URL, cues d’enviament i recepció i balanceig de base de dades) i Sharepoint.
Proposen a banda d’alertes la intervenció immediata i automatitzada a través scripts. També
ens brinden l’opció d’accedir a informes i dashboards a través de PowerBI. Per últim exposen
com a millora fer un reporting diari de les plataformes amb informació com estadístiques de
correu, estat de les LUNs i BBDD, etc. Donat el nivell de detall excel·lent mostrat puntuem amb
una E.
L’empresa INETUM proposa fer una monitorització seguint tots els estàndards de l’IMI. A
banda d’això aporta la figura del responsable del procés de monitoratge. També ens brinda un
monitoratge en tres eixos real, passat i futur on tindríem també una línia forense i una línia
predictiva. Es tracta d’una proposta interesant que li manca un major nivell de detall i
adaptació. Per aquestes raons la valorem com a correcte i puntuem amb una C.
L’empresa SAYTEL en aquest lot fa una proposta de complementar el sistema de monitorització
de l’IMI a través de monitoratge en temps real (durant l’inici de dia) i monitorització activa
(durant la resta del dia). També proposen fer arribar als responsables gràfiques de
monitorització del rendiment dels servidors amb una breu descripció mensual. Es tracta d’una
proposta correcte que podria haver tingut més detall en com aconseguir les dades i altres
aspectes. Puntuem amb una C.

8.

Migració a Exchange 2019 de la plataforma actual
a. Descripció arquitectura nou entorn Exchange 2019
INETUM no fa una definició de l’arquitectura ja que es basa en fer un estudi de l’entorn actual
per definir quines seran les necessitats. Hi ha una estimació en temps per l’estudi de
l’arquitectura contemplat en el pla de migració però no una estimació de recursos. Qualificació
A.
SAYTEL no conté a la seva proposta una definició clara de l'arquitectura basada en les
capacitats actuals proporcionades en el plec, existeix una definició en alt nivell deixant el detall
a un estudi de l’arquitectura actual. Hi ha una estimació en temps i part dels recursos
d’infraestructura necessaris, proposant afegir un parell de servidors Edges com a plus de
seguretat a l’entorn. Fan referència a una url de Microsoft per detallar les característiques
tècniques necessàries per els servidors. Qualificació D.
ATOS inclou una descripció clara i específica de l’arquitectura mínima necessària, basant-se en
el volum actual de correu, fan estimació en temps i recursos aportant un arquitecte Exchange i
tècnics específics per la migració. Qualificació E.

b. Detall del pla de migració
INETUM, ha proposat una eina per la migració que és la Quest Migration Manager, en el pla de
migració especificat hi ha un molt bon detall de les necessitats i de totes les fases estimades en
temps però no especifica valoració en recursos. Qualificació de D.
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SAYTEL en relació a les fases especificades del pla de migració són estàndard i no hi ha detall de
les necessitats de cada fase, fan referència a aquest estudi de l’arquitectura actual per tenir
més detall, fan estimació en temps i proposen un equip dedicat per fases. Qualificació C.
ATOS Existeix un pla de migració concís amb les diferents fases del projecte amb una valoració
en temps i recursos així com detall de la coexistència de les dues plataformes. Qualificació E.
c. Pla de gestió del canvi
INETUM en aquest punt no conté cap referència al pla de gestió del canvi en la migració a
Exchange 2019, fan una esmena a l’entrega de documentació de traspàs del nou entorn però
no hi ha menció a la descripció del nou model d’operació. Qualificació d’A.
SAYTEL tenen en compte la gestió del canvi de cara a la formació dels administradors, fan una
referència de qualitat a la coexistència de les dues tecnologies, no fan referència a les altres
vessants de la gestió del canvi, com persones, tecnologies. Fan referència a què en el model
d’operació no hi ha grans canvis de cara a l’usuari. Qualificació de D.
ATOS proposa un pla de gestió del canvi tenint en compte totes les seves vessants persones,
processos, tecnologies, informació i cultura, desdoblant l’equip durant la implantació per tenir
un recolzament a les possibles peticions i incidències que vagin sorgint. Qualificació E.
d. Proposta execució
INETUM aporta una molt bona proposta del pla d’execució amb tot detall de les necessitats i
dels passos a executar a casa fase, però en aquesta hi ha una manca d’informació específica
sobre l’impacte del servei. Qualificació de D.
SAYTEL en relació a les fases especificades del pla de migració són estàndard, a la proposta
d’execució fa referència a una prova pilot i a realitzar una migració progressiva però no hi ha
detall d'aquesta execució, ni tampoc conté cap referència envers l’impacte de l’execució sobre
el servei. Qualificació C.
ATOS conté una proposta d’execució detallada on té en compte que no hi hagi impacte sobre
el servei i on avalua els riscos del projecte. A més proposa la figura del facilitador amb una visió
global de projecte per la integració amb les altres parts afectades per el projecte. Qualificació
E.
9.

Hibridació al núvol Office365 de la plataforma actual
a. Descripció del projecte, desplegament i infraestructura
INETUM – Descriu el projecte de migració al núvol perfectament detallat amb un pla de
desplegament per fases detallat en temps estimat o amb una descripció de la infraestructura
necessària i on aporta un extra amb els avantatges de treballar amb aquesta nova tecnologia.
Qualificació E.
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SAYTEL- Fa una descripció molt detallada del projecte, basant-se en la hibridació en la versió ja
migrada a nova versió Exchange 2019 afegint detalls de qualitat com punts de millora
addicionals però no fa referència al desplegament en temps. Com recursos especifica la
necessitat d’algun servidor més per el procés d’hibridació però no hi ha un disseny de
distribució de servidors específic. Qualificació C.
ATOS ha proposat una descripció detallada del projecte aportant un detall de qualitat que és
l’optimització del procés de migració al núvol basant-se en la plataforma actual d’Exchange
2013 i no en la plataforma migrada a Exchange 2019, fent un estalvi en temps i recursos.
Qualificació E.

b. Detall del pla de migració
INETUM detalla totes les fases del projecte de manera molt clara i específica, els temps per
fases estan detallats al pla que hem fet referència amb anterioritat. Mancaria no obstant això
l’especificació dels recursos de personal necessaris. Qualificació D.
SAYTEL fa una descripció molt detallada del projecte per la seva execució. Com a fases de
projecte especifiquen el disseny on estan molt detallades les necessitats prèvies de
configuració i procediment d’hibridació, i estratègia de desplegament dins d’un annex, no
obstant això, no fan referència al desplegament en temps ni de recursos. Qualificació C.
ATOS ha desenvolupat un pla de migració de la plataforma estimant en cada fase del projecte
el temps i els recursos necessaris a més de tenir en compte les possibles particularitats de les
bústies per la coexistència de les dues plataformes. Qualificació E.
c. Pla de hibridació
INETUM ha creat un pla de migració detallat, on té en compte el volum d’usuaris així com la
migració per onades fent una referència de qualitat a una anàlisi prèvia dels casos d’ús dels
usuaris per analitzar aquest procés de migració per onades plantejant proves pilot. Fa una
descripció de la gestió del canvi molt detallada enfocada a l’usuari final on té en compte totes
les necessitats de l’usuari i facilitant aquest canvi de tecnologia amb molta informació.
Qualificació E.
SAYTEL durant l’explicació de la proposta d’execució fa referència a la gestió del canvi tenint-la
en compte abans de la migració de les bústies, no és un pla detallat en temps, fa referència a la
coexistència de les bústies en els dos entorns deixant una porta oberta a la marxa enrere de la
migració de la bústia. Qualificació D.
ATOS fa una proposta en què el pla d’ hibridació de l’entorn té en compte la coexistència de les
dues plataformes així com la definició d’un pla de comunicació per la gestió del canvi durant la
fase de disseny amb l’usuari final i deixant clar el nou model d’administració de la plataforma el
més centralitzada possible per facilitar la seva administració. Qualificació E.
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d. Hibridació al núvol Office365
SAYTEL contè una proposta d’execució del projecte molt detallada tècnicament amb tots els
passos i accions necessàries per la hibridació de la plataforma, especifica la necessitat
d’ampliar recursos perquè no afecti al servei actual durant la migració. Fa referència als anexos
tant per la migració del correu com pel desplegament d’altres eines del Office365. No fa
referència a l’impacte de la hibridació sobre el servei de lot4. Qualificació D.
INETUM fa una proposta d’execució del projecte detallada dins de les fases del projecte on
proposa una migració en 3 grans fases i tenint en compte la volumetria de les bústies per les
onades de migracions, deixant la porta oberta a la possible adaptació d’aquesta migració en
funció de l’anàlisi prèvia prevista. El que no queda clar és l’afectació de la migració a la gestió
del servei i la coexistència dels dos entorns. Qualificació D.
ATOS realitza una proposta d’execució acurada i té en compte el desdoblament dels equips
així com una figura addicional anomenada el facilitador que evitarà l’impacte en l’equip del
servei del lot4 tenint una visió global de la plataforma i interactuant amb els altres equips de
l’IMI que han de col·laborar en el procés de migració. Qualificació E.

73

Institut Municipal d’Informàtica
Direcció d’Operació i Sistemes

5.5.

LOT 5 - SERVEIS BASE

Taula resum
ATOS
INETUM
SAYTEL
Concepte
Puntuació màxima Qualif Punts Qualif Punts Qualif Punts
Model de Relació
6
5,5
1,5
2,5
Millores en el model de relació
2
E
2
D
1,5
B
0,5
Detall proposat pels informes
2
E
2
A
0
E
2
Proposta d'un nou model de relació
2
D
1,5
A
0
A
0
Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
4
4
3
3
Proposta model organitzatiu equip de treball
2
E
2
E
2
C
1
Metodologia equip de treball
2
E
2
C
1
E
2
Fases del servei: adquisició i transició del servei
4
4
2,5
2,5
Millores i detall del Pla de Transició del Servei
2
E
2
D
1,5
D
1,5
Grau de definició de recursos i procediments
2
E
2
C
1
C
1
Acords de Nivell de Servei
4
4
1
1,5
Nous llindars dels ANS
2
E
2
C
1
D
1,5
Nous ANS
2
E
2
A
0
A
0
Pla de Qualitat del Servei
6
6
2,5
4,5
Pla de qualitat
2
E
2
B
0,5
D
1,5
Proposta d'auditories
2
E
2
C
1
D
1,5
Processos de millora continua
2
E
2
C
1
D
1,5
Eines de suport a l’operació
2
2
1
2
Eines de suport a l'operació
2
E
2
C
1
E
2
Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
10
10
6
6,5
Gestió d'incidències
2
E
2
C
1
C
1
Gestió de problemes
2
E
2
D
1,5
D
1,5
Gestio de la capacitat
2
E
2
C
1
E
2
Gestió de la configuració i inventari
2
E
2
D
1,5
A
0
Monitoratge
2
E
2
C
1
E
2
Estudi, revisió i aplicació de millores dels processos lligats a la gestió d’usuaris i aprovisionament de recursos
5
5
4,75
3,75
Revisió processos gestió d'usuaris i aprovisionament recursos
2
E
2
E
2
C
1
Aplicació de les millores detectades
2
E
2
E
2
E
2
Execució del projecte
1
E
1
D
0,75
D
0,75
Plataformes de gestió d’accessos (OAM)
2
2
1,5
1,75
Anàlisi i proposta optimització OAM
1
E
1
D
0,75
D
0,75
Proposta execució projecte optimització OAM
1
E
1
D
0,75
E
1
Plataformes de gestió d’accessos (OIM)
2
2
1,5
1,75
Anàlisi i proposta optimització OIM
1
E
1
D
0,75
D
0,75
Proposta execució projecte optimització OIM
1
E
1
D
0,75
E
1
TOTAL
45
44,50
25,25
29,75
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A continuació es justifiquen les qualificacions atorgades:
1.
Model de Relació
a. Millores en el model de relació
Tots tres licitadors presenten el mateix model de relació proposat pel Lot 4, i per això a
continuació es presenta un breu resum com recordatori, ja que la justificació de la valoració
està en el punt 5.5.
En resum se li atorga a INETUM una qualificació D (notable), donat que presenta un nombre
important de millores, però amb alguns errors que fa que baixi la seva valoració. A SAYTEL se li
atorga una qualificació B (superficial) donat que només presenta una millora real i que aporta
un valor limitat. I finalment a ATOS se li atorga una qualificació E (excel·lent) per l’elevat valor i
qualitat de les millores que proposa.
b. Detall proposat pels informes
Al igual que a l’apartat 5.4 tant a ATOS com a SAYTEL se’ls hi atorga una qualificació E
(excel·lent), donat que encara que SAYTEL és més exhaustiu en la relació d’informes que
detalla, la descripció que fa ATOS és molt més rica. En canvi a INETUM se li atorga una
qualificació A (insuficient) donat que no presenta cap informació dels informes.
c. Proposta d'un nou model de relació
A l’igual que a l’apartat 5.4 tant a INETUM com a SAYTEL se’ls hi atorga una qualificació A
(insuficient), ja que no presenten cap nou model de relació. En canvi a ATOS se li atorga una
qualificació D (notable) al presentar una proposta de nou model prou diferent i amb una
qualitat elevada.
2.

Equip de treball (proposta model organitzatiu i metodologia)
a. Proposta model organitzatiu equip de treball
SAYTEL planteja un equip adient segons els requeriments amb un nivell de detall suficient on
descriu les capacitats i responsabilitats de l’equip però no prou detallat com per valorar-lo de
forma notable . Per aquesta raó se li atorga una valoració C.
ATOS i INETUM presenten una proposta molt semblant entre elles quant als detall dels perfils i
l’organització proposada, totes dues són molt més completes comparativament que la
presentada per SAYTEL. Per aquest motiu se li atorga la valoració d’E.
b. Metodologia equip de treball
ATOS i SAYTEL presenten una metodologia de treball detallada, vertebrant eixos estàndards
com ITIL4 i metodologies alternatives com Lean i Agile.
SAYTEL afegeix MSF ( Microsoft Solutions Framework ) centrat en el model de processos i en la
col·laboració d’equips de projecte i servei per garantir la col·laboració entre equips.
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ATOS incorpora a més una metodologia per la gestió documental i una altra pel pla de
formació.
Tot i que les ofertes d’ATOS i SAYTEL contenen punts en comú, també afegeixen d’alternatius i
totes dues propostes són completes i concretes, per aquesta raó s’atorga la valoració d’E.
INETUM presenta una metodologia adient però considerem que sense orientar-la
específicament en aspectes del propi servei ni per a l’equip de treball proposat i per tant la
valoració és suficient C.
3.

Fases del servei: adquisició i transició del servei
a. Millores i detall del Pla de Transició del Servei
Els tres licitadors presenten la mateixa proposta que la presentada pel Lot 4.
En resum (la justificació detallada s’inclou en l’apartat 5.4) a ATOS se li atorga una qualificació E
(excel·lent) per el seu detall, qualitat, concreció, adaptació i millores, mentre que a INETUM i
SAYTEL, que presenten una bona proposta, però molt més genèrica se’ls hi atorga una
qualificació D (notable).
b. Grau de definició de recursos i procediments
En aquest subcriteri, per la mateixa raó obtenen la mateixa puntuació que l’atorgada pel Lot 4,
aconseguint ATOS una qualificació E (excel·lent) per el seu detall tant en la definició dels
recursos com en la dels procediments, mentre que tant INETUM com SAYTEL obtenen una
qualificació C (estàndard).

4.

Acords de Nivell de Servei
a. Nous llindars dels ANS
A continuació es recull els llindars especificats al plec i els proposats per cada licitador,
remarcant les millores.
Codi

Nom

Facret

Retorn de factures

Erbd
Endoc
Mill
Trasp
Dtemps
Tprob
Tresp

Errors a la CMDB

Informes de serveis lliurats en
termini
Promoció Millora Contínua

Traspàs de procediments al SAU

Desviació
temps
resolució
peticions
Temps d’actualització de la
informació registrada en la gestió
del problema
Desviació temps de resposta
d’incidències

Periodicitat

Valor
Plec

ATOS

INETUM

SAYTEL

Trimestral

<=2%

<=1%

<=1,9%

<=0,5%

Mensual

>=90%

>=97%

>=92%

>=95%

Mensual

>=3

>=4

>=3,5

>=3

Mensual
Anual

<=5%
>=3

<=3%

<=4,75%

>=6

>=3,5

Mensual

>=85%

>=92%

Mensual

>=95%

>=96%

Mensual

>=95%

>=98%

<=2%
>=5

>=87%

>=90%

>=95,5%

>=95%

>=95,5%

>=95%
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Desviació temps de resolució
d’incidències
Desviació temps de presentació
dels
informes
d’incidències
massives

Treso
Tinf*
Ireo

Volum d'incidències re-obertes

Mensual

>=95%

>=96%

>=95,5%

>=95%

Mensual

<=5%

<=4%

<=4,5%

<=3%

Mensual

>=90%

>=92%

>=92%

>=98%

ATOS presenta millores en tots els seus valors. Si s’analitza a nivell quantitatiu, els nivells
presentats per ATOS són els millors en 7 dels 11 llindars. Tanmateix, a nivel qualitatiu, els
indicadors relacionats amb la millora contínua (Mill, Trasp) i amb la prestació del servei
(Dtemps, Treso i els altres vinculats amb els temps) són també els millors respecte a les 3
ofertes. Per tot això a ATOS se li atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
INETUM presenta lleugeres millores en tots els indicadors. Malgrat això, a nivell global, en 7
dels 11 indicadors INETUM presenta pitjors valors respecte SAYTEL. A nivell qualitatiu, en els 4
indicadors en els que SAYTEL no presenta millores, el diferencial respecte els valors presentats
per INETUM és molt minso. Per tot això a INETUM se li atorga una qualificació de tipus C, és a
dir 1 punt.
Per tot l’indicat anteriorment a SAYTEL se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5
punts.
b. Nous ANS
Els nous indicadors proposats per ATOS són:

Codi

IncVIPRes

Nom

Millora del
temps de
resposta a
incidències
VIP

Descripció

Temps màxim de resposta davant incidències que afecten empleats VIP
del servei

Mètode
d'obtenció
de l'ANS

Fórmula d'obtenció de l'ANS

"(Quantitat incidències VIP Temps
Resposta >= 2h/Quantitat Total
incidències VIP)*100%"
Ús de l'eina HPSM
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IncSegu

ProCritA

PetCritA

IncCritA

Codi

IncVIPRes

IncSegu

ProCritA

PetCritA

IncCritA

Incidències
sense
actualització
diària
Millora
actualització
estatus d'un
problema
nivell
críticidad
Alta
Millora
temps
resolució
peticions
nivellcríticid
ad Alta
Millora
temps
resolució
incidències
nivell
críticidad
Alta

Nom

Millora del
temps de
resposta a
incidències
VIP

Incidències
sense
actualització
diària
Millora
actualització
estatus d'un
problema
nivell
críticidad Alta
Millora
temps
resolució
peticions
nivellcríticidad
Alta
Millora temps
resolució
incidències
nivell
críticidad Alta

Incidències sense accions realitzades registrades per part de l'equip de
servei per a la seva gestió/resolució a l'eina de ticketing HPSM

Percentatge de problemes amb nivell de criticitat alt que es revisaran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Percentatge de peticions amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Percentatge d'incidències amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

"(Incidències sense actualització
diària relativa a l'estat / Total
incidències assignades)*100%"
Ús de l'eina HPSM

Ús de l'eina JIRA

"(Quantitat problemes crítics
resposta
>= 4 dies/Quantitat total
problemes)*100%"

"(Quantitat peticiones crítics
resposta >= 8 h./Quantitat total
peticiones crítics)*100%"
Ús de l'eina JIRA

Ús de l'eina HPSM

Descripció

Temps màxim de resposta davant incidències que afecten empleats
VIP del servei

"(Quantitat incidències crítics
resposta
>=2 h./Quantitat total incidències
crítics)*100%"

Millores a obtenir

Aplicar de forma progressiva i contínua
millores constants, assegurant una
quantitat mínima presentades a l'IMI.

Incidències sense accions realitzades registrades per part de l'equip de
servei per a la seva gestió/resolució a l'eina de ticketing HPSM

Millora de la percepció de l'usuari sobre
el seguiment de la seva incidència i
reducció del temps de tancament
d'aquesta

Percentatge de problemes amb nivell de criticitat alt que es revisaran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Millorar el temps dels serveis en
funcionament i accelerar el procés de
millora continua resolent els problemes
d'arrel de les incidències recurrents

Percentatge de peticions amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Millorar els temps de posada en marxa
d'un servei crític per a l'empleat,
gestionat a través d'una nova petició

Percentatge d'incidències amb nivell de criticitat alt es resoldran i
actualitzaran el seu estat amb major freqüència a la sol·licitada pel plec

Millorar els temps d'operació davant
una incidència que afecti serveis crítics
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Els 5 indicadors addicionals proposats per Atos aporten molt valor pel que fa a la prestació del
servei de Lot 5 (millores en temps de resolució de peticions i incidències, en temps de
resposta, en actualitzacions). La definició dels indicadors és força completa, incloent les eines
amb les que s’obtenen els valors i els objectius que es pretenen assolir. Per això a ATOS se li
atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
Els nous indicadors proposats per INETUM són:
Codi

Nom

Factur

Emissió
Factures

Quali

Qualitat
del servei

Servei

Rendiment
i Servei

Satisf1

Satisfacció

Satisf2
Riscos1

Comunicac
ió
Riscos_1

Riscos1

Riscos_2

Descripció

% fites de facturació assolides

Nº de reunions de crisi realitzades
% rotació dels membres del equip de
servei
Valoració sobre la marxa general del
servei
% reunions de seguiment realitzades
Nº de riscos amb impacte identificats a
reunions de seguiment identificats per
l' IMI
Nº de riscos amb impacte identificats a
reunions de seguiment identificats per
l' IMI -

Periodicitat

Valor
Inetum

Trimestral

>=95%

Trimestral

<=1

Anual

<=6

Valoració sobre la marxa
general del servei
Reunions planificades /
reunions reailtzades
Nº de riscos amb impacte

Anual

>=8

Anual

>=90%

Mensual

>=10

Nº de riscos amb impacte
2 mesos seguits

Mensual

>=10

Fórmula de càlcul / Eines
Nombre
fites
de
facturació / Nombre de
fites
de
facturació
assolides x 100
Nombre de reunions de
crisi realitzades
Nombre dels membres
del equip de servei
substituits

Els indicadors addicionals proposats per INETUM, a banda d’estar de manera general poc
definits, no aporten gaire valor pel que fa a la prestació del servei de Lot 4. La definició dels
indicadors és majoritàriament confusa i ambígua, amb la descripció i fórmula de càlcul
incompletes o errònies. Conseqüentment, els valors proposats deixen de ser coherents i
realistes. Per això a INETUM se li atorga una qualificació de tipus A, és a dir 0 punts.
Els nous indicadors proposats per SAYTEL són:
Considerem proposar nous acord de nivell servei referents a :
• Nivell de satisfacció de l’usuari : Creiem que es podria lliurar un enquesta als usuaris per
disposar de seu feedback i poder millorar el servei final.
• un nou indicador de servei seria les propostes relacionades al Test tecnològic.
Fer una prova pilot de les noves funcionalitats que aporta les noves versions de la solució
tecnologia que hi hagi en aquell moment en producció i executar el pla documentat de disaster
recovery , en un entorn de laboratori.
Es podria valorar quantificar al menys 2 possibles proves pilot a l’any per donar a conèixer al
referent del servei les funcionalitat que aporta a la organització , així com avaluació del pla de
contingència de l’entorn .
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Codi

Nom

Testing

AvalDR

Descripció
Calculo Periodicitat
Nombre de tests documentats
Test
noves referent a noves versions de les
Anual
funcionalitats solucions
tecnològiques
implantades

Valor

Avaluació pla Nombre de plans d’avaluació
de
del pla de disaster recovery
restauració

>=2

-

Anual

>=2

La proposta de nous indicadors de SAYTEL no té una descripció clara dels mateixos, així com
tampoc de la seva fórmula de càlcul. L’indicador de nivell de satisfacció que es basa en una
enquesta no és un indicador (no coneixem el contingut de l’enquesta i el mètode d’avaluació).
Els indicadors Testing i AvalDR són incomplets en la seva definició. Per tant SAYTEL no presenta
una proposta completa de nous indicadors, i donat això se li atorga una qualificació de tipus A,
és a dir 0 punts.

5.

Pla de Qualitat del Servei
a. Pla de qualitat
La proposta presentada per ATOS és excel·lent i esdevé la millor de les 3 presentades. El
plantejament d’Atos és posar a l’usuari final al centre i abordar l’assegurament de la qualitat
fent ús de ITIL 4, duent a terme un conjunt d’activitats descrites de manera molt detallada. És
molt interessant l’aspecte que s’indica sobre l’adaptació d’ITIL a la prestació del servei i
l’objectiu d’assolir un sistema de Gestió de la Qualitat Total. El Pla de Qualitat proposat està
molt ben estructurat i es descriuen una sèrie de pilars fonamentals que considerem molt
interessants (prevenció de les incidències, enfocament proactiu, implicació integral, etc).
També s’inclou la figura del Responsable de la Gestió de la Qualitat. Per tot això a ATOS se li
atorga una qualificació de tipus E, és a dir 2 punts.
La proposta d’INETUM no assoleix, respecte a la proposta base per a l’elaboració del Pla de
Qualitat, els punts mínims requerits al Plec Tècnic. La proposta descriu algunes activitats per
assegurar la qualitat del servei, però es troben a faltar aspectes com, per exemple, la Gestió de
Riscos, Pla de Continuïtat, Pla de Formació, etc. Per això se li atorga una qualificació de tipus B,
és a dir 0,5 punts.
La proposta de SAYTEL basa el seu Pla de Qualitat en la metodologia PDCA, posant al centre el
usuari/client. El Pla de Qualitat proposat inclou un conjunt de pilars i Plans (Pla de Continuïtat,
Pla de Capacitat, Gestió de Riscos). Complementàriament aborda altres aspectes força
interessants i que aporten valor, com són la Gestió del Canvi organitzatiu (amb un Pla de Gestió
del Canvi) i l’assegurament de la Qualitat. En resum, la proposta de SAYTEL és força detallada i
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adequada a les necessitats del servei, però és d’un nivell lleugerament inferior al nivell de la
proposta d’ATOS. Per tot això, se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
b. Proposta d'auditories
ATOS proposa una auditoria interna trimestral que inclou aspectes addicionals respecte als
descrits al Plec Tècnic (detectar riscos potencials, suggerir correccions a les desviacions
existents, Assegurar el compliment del RGPD, fer benchmark amb serveis similars). La proposta
també inclou la totalitat dels elements que formen part de Lot 5, on es descriuen les activitats
(suport de software, resolució de peticions i incidents, manteniment de llicències, còpia de
seguretat de les dades, etc.) i els serveis inclosos (POVI; emmagatzematge de lloc de treball;
gestió de la plataforma servei d’impressió: ofimàtica, corporativa i de cua única; administració
del Tenant i Azure AD; gestió de les plataformes MS AD, MS ADFS, MS SCCM y MS KMS, etc).
Per tot això ATOS esdevé la millor proposta de les 3 presentades i se li atorga una qualificació
de tipus E, és a dir 2 punts.
INETUM proposa la realització almenys d’una auditoria interna anual del servei, i sempre que
no hi hagi un projecte de canvi sobre el servei, en tal cas, es realitzaran en un termini d'entre 3
i 5 mesos després de finalitzar el projecte. El grau de detall i adequació a les necessitats del
servei, així com la freqüència en la realització de les auditories, són inferiors a les proposades
per ATOS i SAYTEL. Per això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
SAYTEL proposa realitzar auditories internes semestrals. Introdueix la figura d’un Comitè de
Qualitat i descriu un conjunt de tasques a dur a terme, que aporten cert valor. El grau de detall
i adequació a les necessitats del servei, així com la freqüència en la realització de les auditories,
són inferiors a les proposades per ATOS. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a
dir 1,5 punts.
c. Processos de millora contínua
ATOS inclou a la proposta una descripció de la cultura i la sensibilització envers la millora
contínua, tot emprant estàndards i normatives com ITIL 4, ISO / IEC 20000, ISO / IEC 9001 i ISO
/ IEC 27001/27002 i disposant d’una Acadèmia de Millora Contínua. La millora contínua es basa
en les metodologies Lean i Agile, i en l’aplicació de programes com el CIR (Continious Incident
Reduction). Més enllà del compliment normatiu i ús de diferents metodologies, la proposta
d’ATOS descriu de manera molt detallada i adequada a la prestació del servei un conjunt
d’exemples concrets d’aplicació als serveis de Lot 5 que considerem aporten un gran valor.
S’inclouen alguns exemples pràctics: Analitzar el procés actual de sincronització i coordinació
de les peticions relatives a l’OAM i creació d'un procés d'assignació de permisos a carpetes
aplicant Lean, Agile per a activitats relacionades amb Experiència d’Usuari i l’aplicació de CIR al
servei POVI, al procés decomissioning d'impressores i a la sincronització de contrasenyes i
atributs. Per tot això ATOS és la millor oferta presentada i se li atorga una qualificació de tipus
E, és a dir 2 punts.
La proposta d’INETUM inclou un model de millora contínua basat en el Cicle de Deming i
materialitzat en un Pla de Millora Contínua del Servei (PMCS). Es descriuen de manera poc
detallada les diferents accions que es duran a terme per assolir millores en la prestació del
servei. Per tot això se li atorga una qualificació de tipus C, és a dir 1 punt.
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La proposta de SAYTEL descriu de manera detallada i completa els objectius a nivell de
processos de millora contínua i es proposen accions concretes a dur a terme per assolir-los.
Aquestes accions i mesures proposades són adequades a les necessitats del servei, però no
arriben a l’alt grau d’aplicabilitat amb exemples concrets pels serveis de Lot 5 que s’inclouen a
la proposta d’ATOS. Per això se li atorga una qualificació de tipus D, és a dir 1,5 punts.
6.

Eines de suport a l’operació
a. Eines de suport a l'operació
INETUM proposa eines de mercat com Teams, Sharepoint, WSUS entre d’altres orientades a la
prestació dels serveis finalistes i les que descriu breument. Afegeix d’altres eines com
Salesforce destinada a la gestió d’instal·lacions i/o retirada d’equipament i una eina per
mesurar satisfacció d’usuari mitjançant el llançament d’enquestes que no correspon amb els
serveis finalistes i sí en un altre àmbit. Tot i que el contingut és adient, per aquestes raons, la
valoració és C.
SAYTEL i ATOS proposen eines de mercat addicionals a les pròpies de l’IMI entre elles, Teams,
Project, OneDrive, Planner, Redmine, etc. I descriuen la funcionalitat i l’ús que es farà de
cadascuna d’elles. S'entén d’això que l’ús d’eines és adient i que la proposta es correcta pel
servei a prestar i la valoració és E.

7.

Detall i adaptació de la descripció dels processos d’operació de Serveis
a. Gestió d'incidències
Tant en la proposta d’ATOS com en la proposta d’INETUM defineixen el procediment de gestió
d’incidències del servei en la mateixa forma i contingut que en les respectives propostes del Lot
4. Per això es valoren amb la mateixa qualificació d’E per a ATOS i C per a INETUM
La proposta de SAYTEL defineix el procediment de gestió d’incidències del servei amb un bon
nivell de detall, definint les activitats que es realitzaran en el procés de resolució d’incidències,
i per els casos més complexes proposa reproduir un entorn de proves de simulació. En aquest
cas no defineix un pla d’acció per reduir la recurrència de les incidències. Per totes aquestes
raons es valora la seva proposta amb una qualificació C.
b. Gestió de problemes
En aquest cas, les tres propostes presentades d’ATOS, INETUM i SAYTEL proposen un
procediment de gestió de problemes amb el mateix contingut i forma que en les seves
respectives propostes del Lot 4. És per això que es considera la mateixa valoració que el Lot 4.
ATOS rep una qualificació d’E i per a INETUM i SAYTEL reben una qualificació de D.
c. Gestió de la capacitat
ATOS fa una proposta similar a la feta Lot 4. En aquesta hi consten diferents parts (tàctica i
operacional), diferents entrades de necessitats i la seva canalització. També hi consten la
generació d’informes finals i l’emmagatzematge de la informació relativa a la CMDB. Puntuem
amb una E.
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INETUM també fa una proposta similar a la feta a Lot4. En aquesta a través del monitoratge
identificaran l’evolució necessària i generaran un pla de capacitat. Es tracta d’una proposta
estàndard puntuada amb una C.
SAYTEL fa una proposta de la gestió de la demanda tenint en compte la monitorització.
Diàriament es comprometen a analitzar dades de rendiment dels principals serveis. Mitjançant
una eina de capacity planner volen poder anticipar el creixement per poder fer les peticions
pertinent amb temps suficient. També apunten un concepte interesant com és la detecció dels
servidors sobredimensionats i l’adequació de la capacitat. Per últim proposen fer un informe
mensual de la capacitat, i un altre de trimestral amb més detall. Donat l’excel·lent grau de
detall puntuem amb una E.
d. Gestió de la configuració i inventari
ATOS proposa la mateixa oferta que lot 4. Aposta per l’anàlisi i actualització dels scripts actuals
creuant la informació per poder trobar les dades dispars així com crear scripts per automatitzar
processos. Hi ha un compromís en fer aquesta revisió durant el període de transició i revisant
aquest compromís d’automatització de processos en l’informe anual. Es puntua amb la
qualificació E.
INETUM proposa la mateixa oferta que per lot 4. Fa una proposta del creuament amb la
monitorització de Nagios i aporta una figura responsable de la gestió i com interlocutor amb el
referent IMI. Fa referència a una gestió del rendiment lligada aquesta gestió de la configuració.
La proposta està molt correcte però comparativament amb la proposta d’Atos veiem més
concreció en la proposta de millora d’automatització de processos. Qualificació D.
A la proposta de SAYTEL no hi ha cap referència a la Gestió de la configuració i inventari, per
tant la qualificació és A.
e. Monitoratge
L’empresa ATOS fa una proposta de monitorització amb idees similars a la feta a LOT 4. Per
fer-ho volen habilitar un sistema Nagios propi. Proposen unes sondes especifiques per AD o
impressores a les quals hi hauria una resposta automàtica (scripts). També gestionarien les
alertes i generarien informes i dashboards en PowerBI. A banda també marquen que en tots
els serveis es farà monitorització del hardware, com dels serveis crítics d’aplicació i SO. Donat
el grau de detall puntuem amb una E.
L’empresa INETUM fa una proposta similar a la feta a LOT 4. Es tracta d’una monitorització
seguint estàndards de l’IMI, afegint alguns aspectes interesants. Per aquesta raó la valorem
com a correcte i puntuem amb una C.
Per últim SAYTEL també fa una proposta similar a la feta a LOT 4, però ampliat i més concretat.
A banda de la monitorització de l’IMI afegeix una monitorització en temps real i una altra
activa. En el cas de les alertes actives posen diversos aspectes concrets que verificaran com són
l’estat de Active Directory o alertes del dashboard RDP. També parla de tenir una eina pròpia
de monitorització automàtica com és Nagios. Es tracta d’una proposta amb un excel·lent grau
de detall i concreció i per tant puntuem amb una E.
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8.

Estudi, revisió i aplicació de millores dels processos lligats a la gestió d’usuaris i aprovisionament de
recursos
a. Revisió processos gestió d'usuaris i aprovisionament recursos
INETUM proposa una concreció d’estudi i revisió articulat en tres iniciatives: consultoria de
plataformes de gestió de sistemes de directoris, millores respecte a la recuperació del servei
d’identitats i millores respecte a l’entrega de recursos. Per cada iniciativa, detalla els objectius i
els aspectes tècnics i procedimentals. És una proposta molt detallada i concreta. Atorguem a
aquesta proposta una qualificació d’E.
La proposta d’ATOS proposa incidir en millorar els temps de resposta dels processos i
incrementar la seguretat. Analitza amb detall aspectes rellevants dels serveis i processos
actuals que són subjecte de millora i proposa línies concretes de treball per realitzar-hi
millores. Apreciem que és una proposta detallada i molt ajustada a necessitats del servei i la
qualifiquem amb una E.
La proposta de SAYTEL delimita uns aspectes generals del treball d'anàlisi (arquitectura i
desplegament actual; tipologia d’usuaris; organització i rols funcionals; cicle de vida actual de
cada tipus d’usuari; integracions existents (connectors i serveis); actors del sistema i funcions; i
jobs i programes auxiliars associats). No baixa però a propostes i aspectes més tècnics i
concrets com ho fan les altres dues propostes, més enllà de proposar la implantació de
sistemes RBAC de gestió d’accessos i automatització de processos d’assignació. Per aquest
motiu, atorguem a la proposta una qualificació de C.
b. Aplicació de les millores detectades
NETUM desglossa diferents fases i estratègies per a les iniciatives de millora proposades.
També inclou una planificació global del procés de transformació. Qualifiquem la proposta amb
una E.
ATOS defineix un model de treball per a la realització de les activitats, dividit en les fases
d’anàlisi, PoC, pilotatge, implantació i delivery. També assigna els percentatges de dedicació i
jornades de treball per a l’equip. Qualifiquem la proposta amb una E.
SAYTEL també detalla bé les fases d’execució de les activitats. A més a més, també concreta
una relació d’entregables per a la fase d’implementació de les mesures. Qualifiquem la
proposta amb una E.
c. Execució del projecte
Les ofertes d’INETUM i SAYTEL proposen la creació i destinació d’un equip paral·lel al del servei
ordinari per dur a terme les tasques d’estudi, revisió i aplicació de millores dels processos
lligats a la gestió d’usuari i aprovisionament de recursos, per tal de no afectar a l’operació i
tasques rutinàries dels serveis de LOT 5. Les tres propostes concreten i detallen la composició
d’aquests equips, els perfils i les competències en les tecnologies en joc. Apreciem que les dues
propostes donen garanties notables per a l’execució de les tasques i pel no impacte en
l’operativa dels serveis de LOT 5. Per aquests motius valorem aquestes dues ofertes amb una
qualificació de D.
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La proposta d’Atos també ofereix els mateixos elements que les dues anteriors (equip paral·lel i
concreció de composició, perfils i competències ajustades a les tecnologies en joc) i,
addicionalment, ofereix dos recursos més a destacar. Per una banda, l’aportació de la figura
d’un “Facilitador”, actuant amb visió global del projecte. Per l’altra, el desdoblament de l’equip
de projecte, com a grup de suport a aquest. Apreciem que la proposta d’Atos proporciona unes
garanties excel·lents per a l’execució de les tasques i pel no impacte en l’operativa dels serveis
de LOT 5. Per aquests motius valorem aquesta oferta amb una qualificació d’E.
9.

Plataforma de gestió d’accessos (OAM)
a. Anàlisi de la situació del servei i proposta d’actualització i optimització
La proposta d’ATOS detalla aspectes tècnics de la configuració i també actuacions desglossades
dins els diferents components de la plataforma. Desglossa i dona detall també d’actuacions
concretes per cada entorn. La proposta també dedica un apartat específic on s’estableix una
concreció de propostes d’optimització de la plataforma i el servei, per exemple, la millora de
les funcions de federació, la generació d’informes o la gestió de models d’autenticació
adaptativa. La proposta en general és detallada, aterra al nivell tècnic, i valorem que dona una
garantia alta d’èxit en el projecte. Per aquests motius qualifiquem la proposta amb una E.
Respecte a INETUM i SAYTEL, les seves propostes presenten un grau de detall menor, pel que
fa al reflex de concrecions en als aspectes tècnics i característiques especifiques de la
plataforma. Atorguem a INETUM i SAYTEL una qualificació de D.
b. Execució
Les tres propostes són concretes en els aspectes procedimentals d’execució: temporització,
fases, etc. En aquest àmbit, SAYTEL aporta també una relació d’entregables.
Les propostes d’ATOS i SAYTEL, addicionalment, especifiquen que l’execució del projecte serà
amb recursos extres, per no afectar l’operativa normal del servei.
Qualifiquem a ATOS i SAYTEL amb una E, i a INETUM amb una D.
10.
Plataforma de gestió d’ identitats (OIM)
a. Anàlisi de la situació del servei i proposta d’actualització i optimització
La proposta d’ATOS detalla aspectes tècnics de la configuració i també actuacions desglossades
dins els diferents components de la plataforma. Desglossa i dona detall també d’actuacions
concretes per cada entorn. La proposta també dedica un apartat específic on s’estableix una
concreció de propostes d’optimització de la plataforma i el servei, per exemple, l’activació del
procés de gestió de sol·licituds de rols per part dels usuaris. La proposta en general és
detallada, aterra al nivell tècnic, i valorem que dona una garantia alta d’èxit en el projecte. Per
aquests motius qualifiquem la proposta amb una E.
Respecte a INETUM i SAYTEL, les seves propostes presenten un grau de detall menor, pel que
fa al reflex de concrecions en els aspectes tècnics i característiques especifiques de la
plataforma. Atorguem a INETUM i SAYTEL una qualificació de D.
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b. Execució
Les tres propostes són concretes en els aspectes procedimentals d’execució: temporització,
fases, etc. En aquest àmbit, SAYTEL aporta també una relació de lliurables.
Les propostes d’ATOS i SAYTEL, addicionalment, especifiquen que l’execució del projecte serà
amb recursos extres, per no afectar l’operativa normal del servei.
Qualifiquem a ATOS i SAYTEL amb una E, i a INETUM amb una D.
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5.6.

RESUM VALORACIO

Agrupant les puntuacions atorgades, en resum aquestes són:
Lot
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5

NIF
Nom
B81690471 DELOITTE CONSULTING, SL
B62076740 SEIDOR CONSULTING, SL
UTE PRICEWATERHOUSE COOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, SL - IBERMÁTICA, SA
A81585838 COS Mantenimiento, S.A.
B61156485 TRINI TECH EUROPE SL
A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA,S.A.
A62092317 DATALAB TECNOLOGIA, SA
B95087482 OESIA NETWORKS, SL
A81585838 COS Mantenimiento, S.A.
A28816379 ECONOCOM SERVICIOS, SA
A61172219 Saytel Servicios informáticos SA
A28240752 ATOS SPAIN, SA
A82673542 INETUM CATALUÑA, S.A.
A61172219 Saytel Servicios informáticos SA
A28240752 ATOS SPAIN, SA
A82673542 INETUM CATALUÑA, S.A.
A61172219 Saytel Servicios informáticos SA

Nom curt
P. Max
36
DELOITTE
SEIDOR
36
PRICE_IBER
36
COS
40
TRINITECH
40
SEMIC
40
DATALAB
41
OESIA
41
COS
41
ECONOCOM
41
41
SAYTEL
ATOS
48
INETUM
48
48
SAYTEL
ATOS
45
45
INETUM
SAYTEL
45

Punts
19,50
33,00
20,50
16,50
27,50
29,00
34,00
22,00
15,00
21,00
25,50
47,50
25,00
29,25
44,50
25,25
29,75

Aquest informe tècnic ha estat emès pel següent personal tècnic adscrit a la Direcció d’Operacions i
Sistemes de l’IMI:
− Sr. Jacint Agulló Leon
− Sr. Enrique Félez Zaera
− Sr. Albert Homs Masanas
− Sr. José Javier Oro García
− Sra. Pilar Herman Balaguer
− Sra. Lucía Sánchez Santaeugenia
− Sr. Pau Vivar Fernández
amb el vistiplau de,

Amparo Rodríguez Rodríguez
Directora d’Operacions i Sistemes de l’IMI
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