PLEC AGRUPAT DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS

ANNEX 25. REQUERIMENTS TIC PER PLECS TÈCNICS

ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE GESTIÓ DE LES CONTRACTES
L’Ajuntament haurà de disposar d’un accés a la informació de gestió de les contractes,
aquesta informació haurà de ser actualitzada en temps real.
La informació que s’haurà de intercanviar entre la contracta i l’Ajuntament es pot dividir
en dos apartats ben diferenciats:
1. Per una part, les dades de les actuacions que es realitzen, tant de manera
correctiva, com de manera preventiva. Els dos tipus d’actuacions han de estar
degudament documentades. Les dades que s’han de recollir de les tasques i
actuacions són les que s’adjunten. Els elements que tenen un (*) són obligatoris.
CODI
ID (*)
Descripció (*)
Detall
Sol·licitant (*)
Tipus de treball (*)
Especialitat (*)
Estat
Objecte (*)
Urgència (*)
Data inicial (*)
Data final (*)
Temps previst (*)
Temps real (*)
Ofici
Departament

DESCRIPCIÓ
Identificador únic
Descripció de la incidència en format títol
Explicació llarga de la incidència
Persona que sol·licita la intervenció
Tipus de treball correctiu o preventiu
Especialitat relacionada amb la intervenció
Estat en la que es troba la intervenció
Element inventariat sobre el que es realitza la
intervenció.
Criticitat de la incidència (urgent, molt urgent,
normal)
Data en que s’inicia la intervenció
Data en la que es finalitza la intervenció
Temps previst per la finalització de la
intervenció
Temps real invertit en realitzar la intervenció
Ofici relacionat amb la intervenció (si s’escau)
Departament relacionat amb la intervenció

2. Per una altra part, els elements de l’inventari. Aquest inventari estarà format per
tots els elements sobre els quals la contracta pot realitzar algun tipus actuació.
Cadascun dels elements estarà associat a uns atributs que definiran les seves
característiques, comuns i individuals. Aquests atributs seran definits, segons el
cas, pel personal responsable de l’Ajuntament i hauran de estar introduïts i
actualitzats per la contracta corresponent.
Tots els elements de l’inventari hauran de estar georeferenciats per tal de poder
ser localitzats en un punt del mapa.
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Per tal que aquesta informació sigui accessible i modificable des de les dependències de
l’Ajuntament, les contractes hauran de posar a disposició de l’Ajuntament una sèrie de
serveis que permetin treballar directament contra aquesta instància.
Aquesta instància haurà d’estar implementada en un entorn virtual i ubicada en el núvol
(Cloud), per tal de garantir l’accés en tot moment.
Els serveis que s’hauran de posar a disposició de l’Ajuntament són els següents:
Servidor de mapes que suporti els serveis estàndards WMS (Servei Web Map
service) i WFS (Web Feature Service) de l’OGC (Open Geospatial Consortium).
Amb aquest servidor s’hauran de poder localitzar i visualitzar la posició i les
propietats essencials dels objectes. També s’hauran de poder visualitzar les
dades de les actuacions i ordres de treball associades a cada objecte.
El sistema de metadades es gestionarà des d’una crida parametritzada utilitzant
un format de URL establert i estandarditzat amb l’Ajuntament, per tal de garantir
l’intercanvi d’informació.
Els responsables de l’Ajuntament també hauran de tenir, com a mínim, un accés a
la plataforma de gestió de les ordres de treball, per tal de poder donar d’alta
noves incidències i visualitzar les tasques i actuacions que s’han anat realitzant
en cadascuna de les incidències que s’han donat d’alta a la plataforma de gestió
de la contracta.
Aquesta plataforma haurà de disposar d’un accés en format web, per tal de que
es pugui accedir des de qualsevol ordinador que disposi de connexió a Internet, i
haurà d’estar disponible les 24 hores del dia, 365 dies a l’any. Els responsables
de l’Ajuntament disposaran de com a mínim un accés a aquesta plataforma.
La utilització d’aquesta infraestructura, permet tant a la contracta, com a l’Ajuntament,
treballar amb l’eina de gestió que cadascuna de les parts cregui més convenient i més
s’adeqüi a les seves necessitats.
La contracta haurà de realitzar el manteniment i la gestió dels elements inventariats
sobre els quals es realitzen les tasques diàries. Aquests elements i els seus atributs,
estaran establerts, juntament amb el personal responsable de l’Ajuntament, que serà qui
decidirà quins elements són sensibles de ser inventariats, i quins atributs s’han de recollir
de cadascun dels elements.
Per la part de georeferència dels elements, es proposa utilitzar el servidor de mapes
GeoServer (http://geoserver.org), que és el que està utilitzant l’Ajuntament actualment.
Aquest programari és de lliure distribució, de baixa complexitat d’instal·lació i compatible
amb les bases de dades Oracle Spatial i PostGis.
Actualment l’Ajuntament treballa amb un distribuïdor que ha desenvolupat aquesta
tecnologia. Aquest, mitjançant un programari propietari, anomenat Rosmiman, pot posar
a disposició de les contractes, totes les funcionalitats necessàries per dur a terme
aquesta interoperabilitat entre l’Ajuntament i la subcontracta.
S’adjunta l’esquema de connexió entre l’Ajuntament i els núvols de les contractes.
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