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1.

INTRODUCCIÓ

L’àrea de sistemes d’informació i noves tecnologies de l’Ajuntament, d’ara endavant l’àrea TIC, es troba
en procés de millora de la governança i la gestió de les TIC.
El present document conté les especificacions per a la contractació dels serveis professionals de suport i
manteniment correctiu i evolutiu de l'eina ITSM de gestió de serveis de tecnologies de la informació que
utilitza l’àrea TIC de l’Ajuntament per als seus processos de gestió de peticions a TIC, catàleg de serveis,
control de SLA’s d'empreses col·laboradores, gestió de la CMDB, generació d'indicadors del servei de TI a
l'organització i d'altres que es descriuran al llarg d'aquest document.

2.

OBJECTE I ABAST

L’objecte de la present licitació és la provisió a l’Ajuntament dels serveis que es descriuen més endavant
i d’acord amb les prescripcions que s’especifiquen en el mateix.
L’àrea TIC de l’Ajuntament utilitza la plataforma amb tecnologia de codi obert GLPI en la seva versió 9.5.
Addicionalment es pretén que l’empresa adjudicatària acompanyi a l’àrea TIC a adoptar i implementar les
millors pràctiques de la norma ISO20000 i ITILV4 en els seus processos de gestió de les TIC a través de
l'eina ITSM de gestió de serveis de tecnologies de la informació (GLPI).
L’objecte de la present licitació ha de permetre assolir, entre d’altres, els següents objectius:











Gestió, operació i administració per part de l’empresa adjudicatària de la solució GLPI, així com
de nous plugins que es vagin incorporant durant tot el període que cobreix el present plec,
garantint en tot moment la disponibilitat i la continuïtat del servei.
Disposar d’un suport tècnic expert en la explotació de la tecnologia GLPI així com de les diferents
tecnologies de codi obert associades a aquesta plataforma.
Disposar dels serveis professionals d’implantació de noves funcionalitats i/o característiques.
Suport a canvis, peticions i projectes relacionats amb la solució GLPI i plugins associats.
Disposar d’un serveis flexibles alineats a la evolució tecnològica i organitzativa de l’Ajuntament.
Garantir el funcionament dels components de la plataforma per a una gestió d’actius TIC
semiautomàtica, dels quals se’n pugui automatitzar l’inventariat.
Suport en la execució de nous projectes relacionats, assolint el rol d’assessor tecnològic de
confiança que ajudi durant la duració del contracte a l’àrea TIC.
Reduir tot el que sigui possible la dedicació per part del personal de l’Ajuntament a tasques de
suport, manteniment i gestió diària de la plataforma GLPI i plugins associats.
Establir mecanismes de millora continua en els resultats, processos i procediments.
Establir i garantir els procediments necessaris per a la devolució del servei.

L’Ajuntament planteja com objectius del contracte que l’adjudicatari tingui una orientació a resultats i
garantia de qualitat del servei i l’aplicació de les millors pràctiques en la gestió de les TI per assolir la
excel·lència en la operativa del servei.
També és d’interès de l’Ajuntament que el proveïdor aporti coneixement i experiència en l’àmbit de
processos, i contribueixi a l’aplicació de les millors pràctiques en TI, i que tingui la capacitat per aplicar
economies d’escala que suposin un estalvi econòmic a través de la eficiència i eficàcia en la prestació del
servei.
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3.

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

3.1.

SOBRE EL SOFTWARE

GLPI (acrònim: en francès, Gestionnaire Lliure de Parc Informatique) és una solució lliure de gestió de
serveis de tecnologia de la informació (ITSM), un sistema de seguiment d'incidències i de solució Service
Desk.
Aquest programari de codi obert està editat en PHP i distribuït sota una llicència GPL2. Com qualsevol
tecnologia de codi obert, es pot executar, modificar o desenvolupar el codi que és lliure. D'aquesta
manera, contribuïdors poden participar a l'evolució de la solució proposant mòduls addicionals lliures i de
codi obert a GitHub.
GLPI és una aplicació web que ajuda les empreses amb la gestió del seu sistema d'informació. Entre les
seves característiques, aquesta solució és capaç de construir un inventari de tots els recursos de
l'organització i de gestionar tasques administratives i financeres. Les funcionalitats d'aquest programari
ajuden els administradors IT a crear una de base de dades d'actius tècnics així com a gestionar-la i
proporciona un historial de les intervencions de manteniment. La funcionalitat d'assistència (tiquet)
ofereix als usuaris un servei de declaració d'incidències o de sol·licituds basades en actius tècnics o no.
3.1.1.

Principals funcionalitats:

Les principals funcionalitats de GLPI són les següents:












3.2.

Gestió multi-entitats
Gestió i assistència multilingüe (45 idiomes disponibles)
Suport multi-usuaris i sistema d'autenticació múltiple
Gestió administrativa i financera
Funcionalitats d'inventari
Gestió d'expedició de tiquets i sol·licituds, funcionalitats de monitorització
Gestió de problemes i de canvis
Gestió de llicències (ITIL Compliant)
Reconeixement de material: ubicació, usuaris i grups
Interfície simplificada permetent als usuaris finals omplir un tiquet de suport
Generador d'informes actius i Helpdesk: maquinari, xarxa o intervencions (suport)

DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS IMPLEMENTATS A LA PLATAFORMA

L’àrea TIC de l’Ajuntament té implementats sobre la plataforma GLPI una sèrie de processos bàsics per a
la gestió de les TI que donen suport a la seva operativa de prestació de el servei que proporciona a
l'organització, utilitzant el marc de referència de les millors pràctiques ITIL V4
A continuació es detallen els processos implementats:





Gestió de peticions (sol·licituds i incidències): Per a això s'utilitza la funcionalitat de ServiceDesk
de GLPI, mitjançant la qual es canalitzen i gestionen totes les peticions de l'organització a TIC.
Gestió d'Actius (CMDB). GLPI és l'inventari d'actius informàtics de l’àrea TIC (Ordinadors
personals categoritzats segons la seva tipologia, servidors, Monitors, Smartphones, Impressores,
Equips de Xarxa, Xassís i bastidors, Programari, equips de mobilitat i altres). Per l'inventari
d'ordinadors i servidors, està implantat com a motor d'inventari FusionInventory. A més,
s'executa un procés per posicionar els actius en els centres de cost que reben els costos
d'amortització dels ordinadors personals i monitors d'usuaris finals.
Gestió de SLA’s (Acords de Nivell de Serveis): Mitjançant un desenvolupament vertical sobre la
plataforma, es configuren i es mesuren tots els nivells de servei acordats amb els proveïdors TIC
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que col·laboren amb l’àrea TIC i que s’han integrat a la plataforma. Es generen informes
particularitzats per a cada proveïdor.
Gestió de el coneixement TIC: Base de dades de coneixements per al personal de l’àrea TIC i els
proveïdors d’aquesta integrats a la plataforma.
Indicadors (KPI) de el servei. Obtenció i generació de conjunt d'indicadors que permeten el
seguiment del procés i la millora contínua.
Gestió d'incidències de monitorització. Es disposa de l'eina de monitorització d'actius crítics
Zabbix integrat amb GLPI. Tots els esdeveniments de monitorització que sobrepassen els llindars
establerts, generen mitjançant aquesta integració, tiquets d'incidències en GLPI que, de manera
automatitzada s'assignen als grups tècnics responsables dels actius.
Inventari i gestió de projectes: Funcionalitat en procés d'implantació. Actualment s’ha inventariat
el portfoli de projectes del Pla director tecnològic 2021-2024 a fi de poder gestionar-los de forma
òptima.
Catàleg de serveis TIC: Actualment en fase de definició. Es pretén disposar d’un inventari de
serveis que ofereix l’àrea TIC enllaçat amb la infraestructura que suporta cada servei.

Pel què fa als processos destacar-ne els següents:
Funció de Service Desk i Processos G. Incidències i Peticions:





Obertura de tiquets a través de regles de negoci per a les demandes de serveis, escalat dels
tiquets.
Autoritzacions per a demandes de serveis que requereixen validació
Gestió de SLA’s interns així com també de proveïdors externs.
Gestió de la base de dades de Coneixement (gestió d'articles de la base de dades de
coneixements i gestió de continguts per objectius).

3.3.

VOLUMETRIES

3.3.1.

Peticions i/o incidències

A mode de referència s’adjunta el volum aproximat d’incidències i peticions que ha gestionat l’empresa
adjudicatària per al període comprès entre els mesos d’abril de 2020 i abril de 2021:
Peticions / incidències (2020/04 – 2021/04)
47 peticions de servei
Taula 1
3.3.2.

Xifres de la instal·lació

A continuació es detallen les principals xifres de la instal·lació amb el qual l’àrea TIC de l’Ajuntament
gestiona l’àmbit de les TIC:
-

Mitjana d'incidències mensuals i anuals: 402 tiquets/mes (4824 tiquets/any)
Nombre d'usuaris actius en el sistema: 453 usuaris actius en el sistema.
Nombre de regles configurades en el sistema: 88 regles de negoci actives
Nombre de formularis implementats: 90 formularis de sol·licitud de servei
Equips inventariats a la CMDB: 303 monitors, 117 elements de xarxa, 413 computadors, 38
impressores, 188 telèfons.
Nombre d'empreses amb ANS gestionats per GLPI: 2 entitats.
Servidors: 1.
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4.

REQUERIMENTS GENERALS

4.1.

SOLVÈNCIA TÈCNICA

4.1.1.

Partner GLPI

L'empresa que lliuri el servei ha d’haver format i formar part de la xarxa de Partners de GLPI a Espanya
durant al menys 2 anys.
4.1.2.

Execució de projectes

Haver executat en el curs dels tres últims anys (2018,2019 i 2020) treballs de el mateix tipus o naturalesa
que les que són objecte d'aquest procediment de contractació sent requisit de solvència tècnica el poder
acreditar, mitjançant la presentació de certificats de bona execució emesos pel client (signats i segellats
o amb signatura electrònica validada i comprovable), la realització de, al menys, una contractació de la
mateixa naturalesa en aquest període, per un import acumulat igual o superior 35.000 euros

4.1.3.

Referències i experiència requerida

Caldrà aportar referències en instal·lacions similars a la demandada per al present servei.
S'haurà desglossar llistat de projectes similars a la present licitació i detallats en aquest plec de
prescripcions tècniques en execució o executats en els últims 3 anys.
Caldrà disposar i aportar el model, capacitat i experiència en el desenvolupament de Serveis Gestionats a
clients per part de la companyia adjudicatària tenint en consideració que aquest model de serveis utilitzi
la mateixa plataforma de programari que la de l'Ajuntament (GLPI).

4.2.

ACTITUD PROACTIVA

En tots els àmbits dels serveis a contractar es demana una permanent actitud proactiva per part de
l'adjudicatari, és a dir, es vol que l'integrador dels sistemes i serveis sigui un veritable soci tecnològic. Això
implica entre d’altres accions:







Informar a l'Ajuntament de nous serveis, sistemes, actualitzacions, etc. que puguin ser d'interès.
Realitzar accions proactives, tant preventives com correctives.
Facilitar els requeriments a tercers per a la posada en marxa dels elements i serveis previstos.
Facilitar la informació necessària als responsables d'altres sistemes per a la resolució
d'incidències en sistemes de tercers que interactuen amb els serveis prestats.
Facilitar al personal de l’Ajuntament la transferència del coneixement de la instal·lació i l’entorn
tecnològic.
L’Ajuntament es reserva el dret de delegar a un tercer la realització de certs treballs, peticions
d’informació o la responsabilitat de control de tasques/serveis. Aquesta delegació sempre ha de
comptar amb l’autorització expressa prèvia per part de l’Ajuntament, i es demanarà a
l’adjudicatari el mateix nivell de col·laboració amb aquest tercer que amb els responsables de
l’Ajuntament.
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4.3.

ADEQUACIÓ PERMANENT A LES NECESSITATS

L'Ajuntament és un organisme dinàmic i això comporta, entre d’altres coses:
 Canvis i modificacions amb afectació en el disseny de les plataformes i serveis TI.
 Accions no previstes amb necessitats de serveis TI.
 Situacions d'emergència que poden requerir necessitats addicionals de serveis.
L'adjudicatari haurà d’adequar el sistema a la realitat de l'Ajuntament a cada moment.
En qualsevol cas i davant de possibles necessitats d’ampliació, es mantindran els costos unitaris de tots
els elements oferts pel licitador durant tot el període d'implantació.

4.4.

CONFIDENCIALITAT

A excepció de què així consti en la present licitació i en els futurs contractes de serveis, tota la informació
comunicada per una de les parts a l’altre, ja sigui amb anterioritat o amb posterioritat a la data d’entrada
en vigor, en relació amb la preparació o compliment del contracte, s’entendrà confidencial, utilitzant-les
exclusivament per a les finalitats del contracte (en endavant, la "Informació Confidencial").
D’igual forma, cadascuna de les parts vetllarà perquè la Informació Confidencial no es posi en
coneixement de més persones que els empleats, representants o assessors que requereixin el seu
coneixement per garantir l’adient desenvolupament del contracte o pel compliment de les seves tasques.
Totes aquestes persones hauran d’assumir prèviament compromisos expressos de confidencialitat i secret
sobre la mateixa.
El licitador/adjudicatari es compromet a mantenir confidencial tota la informació i dades de l’Ajuntament
que se li facilitin o que arribin a conèixer com a conseqüència del desenvolupament i execució del present
contracte, assegurant que aquesta informació no sigui duplicada o divulgada a tercers per cap mitjà, i
garanteix que no difondrà el seu contingut a no ser que disposi de l’autorització prèvia expressa i per escrit
de l’Ajuntament.
L’incompliment del deure de confidencialitat pactat implicarà la obligació del licitador/adjudicatari d’
indemnitzar a l’Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats.
Les obligacions de secret establertes en el redactat anterior cediran davant dels següents supòsits:



Qualsevol requeriment administratiu, judicial o un altre imperatiu legal que ho contradigui.
En el cas de què la seva transmissió hagi estat consentida prèviament i per escrit per la part d’on
procedeix la informació.

Les obligacions establertes en aquesta clàusula es mantindran vigents per temps indefinit, inclús amb
posterioritat a la resolució del contracte de serveis, qualsevol que sigui el motiu d’aquesta resolució.

4.5.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades i informació de l’Ajuntament que siguin processades i gestionades per els licitadors durant el
present procés del licitació, i posteriorment per l’adjudicatari del present concurs, seran i romandran
propietat de l’Ajuntament, i seran retornades a aquest immediatament després de la data d’expiració o
terminació dels respectius contractes.
Les dades i informació no seran utilitzades pels licitadors i/o adjudicataris per cap propòsit que no sigui la
execució del serveis d’acord al previst en la present licitació i els futurs contractes de serveis.
Durant la vigència dels mateixos, els licitadors i/o adjudicataris implantaran i mantindran dispositius de
seguretat lògica que previnguin contra la destrucció, pèrdua, manipulació o alteració de les dades de
caràcter personal que estiguin a la seva possessió.
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Les parts garantiran el compliment de la LOPD, RGPD i qualsevol regulació complementaria en aquest
àmbit, que afectin a cadascuna d’elles, i en concret:








El licitador/adjudicatari no aplicarà ni utilitzarà les dades de caràcter personal continguts en els
fitxers amb cap fi diferent del que figuri en el contracte, ni amb cap finalitat diferent a les
establertes a les instruccions de l’Ajuntament.
El licitador/adjudicatari no comunicarà les dades de caràcter personal contingut als fitxers, ni tan
sols per la seva conservació, a terceres persones/entitats, excepte en aquells supòsits en què
sigui necessari dur a terme la subcontractació d’algun dels serveis contractats.
El licitador/adjudicatari mantindrà el secret professional respecte a les dades de caràcter
personal que tracti amb el fi de complir l’objecte de la present licitació/futur contracte, fins i tot
després de finalitzar la seva relació amb l’Ajuntament.
El licitador/adjudicatari adoptarà les mesures d’indole tècnica i organitzativa que, d’acord amb
la LOPD, RGPD i qualsevol regulació complementaria, garanteixin la seguretat de les dades de
caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Un cop finalitzada la prestació dels serveis objecte de la present licitació, el licitador/adjudicatari i qui
intervingui en qualsevol fase del tractament de dades de caràcter personal, destruiran o retornaran les
dades de caràcter personal a l’Ajuntament d’acord amb les seves instruccions, així com qualsevol suport
o document a on hi consti alguna dada de caràcter personal objecte del tractament.

4.6.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada inicial prevista per a la contractació dels serveis objecte del present concurs serà de 2 anys.
Aquesta durada inclourà les fases de transició i de provisió del servei.
Addicionalment, es preveu la possibilitat de poder realitzar-ne a posteriori com a màxim 2 ampliacions de
durada màxima 1 any cadascuna.

4.7.

PLA DE QUALITAT

La qualitat del servei prestat per l’adjudicatari es controlarà mitjançant els indicadors de nivell de servei.
Amb periodicitat mensual o sota demanda per part de l’Ajuntament, l’adjudicatari elaborarà els
corresponents informes que hauran d’incloure:



Metodologia dels licitadors per garantir el compliment dels compromisos (especificar matriu
d’escalat).
Procediments de contrast de dades dels ANS.

Pel què fa als paràmetres del pla de qualitat, es distingeixen:



Acords de Nivell de Servei (ANS): Paràmetres crítics amb un model de penalització
d’incompliment associat.
Objectius: Paràmetres necessaris per avaluar determinades el compliment del nivell de qualitat
de les activitats associades als serveis prestats.

A banda dels resums inclosos en els informes, l’adjudicatari lliurarà mensualment el log detallat que
permeti, esdeveniment per esdeveniment mesurar el compliment dels ANS.
L’Ajuntament es reserva el dret a afegir nous paràmetres i afegir/modificar els proposats a fi de garantir
la màxima qualitat dels serveis prestats pel compliment de les necessitats pròpies del servei.
Els licitadors hauran d’indicar a les seves propostes els acords de nivells de servei proposats, així com les
penalitzacions previstes en cas d’incompliment dels acords establerts (que en qualsevol cas no podran
empitjorar els valors requerits).
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No seran imputables a l’adjudicatari aquelles incidències degudes a les infraestructures de suport de
l’Ajuntament (cablejat, alimentació, WAN, seguretat perimetral,...).
Qualsevol avaria, petició d’oferta, petició de provisió, petició d’informe, o sol·licitud de qualsevol tipus es
podrà considerar aturada en el cas que existeixi qualsevol impediment per part de l’Ajuntament que no
permeti les actuacions necessàries per la resolució de la mateixa.
Tots els informes es lliuraran en suport electrònic amb format processable per facilitar una posterior
explotació de la informació per part de l’Ajuntament.
Per la definició dels ANS, es consideren tres tipus d’avaries:
Tipus d’incidència

Definició

Greu

Incidències que causin la no operativitat del sistema o servei.

Lleu

Incidències i alarmes greus que no suposin la no operativitat ni l'activació del
pla de contingència però que suposen una degradació del rendiment del
sistema.
Incidències i alarmes que no representen de manera immediata una degradació
del rendiment del sistema.
Taula 2

Temps de resposta de l'empresa adjudicatària:



4.7.1.

24 hores per avaries greus.
72 hores laborables per avaries lleus.

Suport i manteniment

A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació al suport i manteniment.
Resposta a incidències greus
Temps màxim transcorregut entre la notificació d'una incidència i el seu registre i
Definició
inici de tractament (reconeixement o negació d'aquesta, obertura i classificació)
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠_𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎_𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 = 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 − 𝑇𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó − 𝑇𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
Aplicació
Taula 3

Resolució d'incidències
Temps màxim transcorregut entre la notificació d'una incidència i la resolució
Definició
d'aquesta positiva per part de l’adjudicatari.
Temps _ resolució _ incidències  Tresolució  Tnotificació  Taturada
Aplicació
Taula 4

Temps d’actualització de l’estat d’incidències
Temps màxim transcorregut entre el reconeixement d'una avaria i l'actualització
Definició
del seu estat o des de l'última actualització.
Aplicació

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠_𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó_𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠
= 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó − 𝑇ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎_𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó − 𝑇𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
Taula 5

Temps d’actualització de l’estat de problemes oberts
Temps màxim transcorregut entre el reconeixement d’un problema i
Definició
l'actualització del seu estat o des de l'última actualització.
Aplicació

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠_𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó_𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑠
= 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó − 𝑇ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎_𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó − 𝑇𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
Taula 6
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Punt de recuperació d'informació en el temps (RPO)
Temps màxim des de la darrera copia de backup/snapshot per restablir la
Definició
informació del sistema. Es definiran tres nivells de criticitat segons
l’aplicació/servei.
𝑅𝑃𝑂 = 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎_𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡 − 𝑇𝑑𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎_𝑐𝑜𝑝𝑖𝑎_𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎

Aplicació

Taula 7

4.7.2.

Facturació

A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació a la facturació.
% Error en facturació
Definició

Aplicació

Verificació de l'existència d'errors en facturació periòdica rebuda, o a la regularització.
|𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó_𝑃𝑅𝑂𝑉𝐸Ï𝐷𝑂𝑅 − 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó_𝑅𝐸𝐴𝐿|
% 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠_𝑒𝑛_𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó =
· 100
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó_𝑃𝑅𝑂𝑉𝐸Ï𝐷𝑂𝑅
Validació de la factura emesa amb el compromès per contracte.
Facturació _ PROVEÏDOR: Facturació periòdica en € enviada pel contractista.
Facturació _REAL: Facturació periòdica real en € demostrable.
Taula 8

4.7.3.

Serveis de gestió i consultoria

A continuació es defineixen els paràmetres ANS amb relació a serveis de gestió i consultoria.
Temps de resposta d’atenció de peticions
Temps màxim transcorregut entre la notificació d'una petició i el seu registre i
Definició
inici de tractament (obertura i classificació).
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠_𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎_𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 = 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 − 𝑇𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó − 𝑇𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
Aplicació
Taula 9

Temps d’execució de peticions normals
Temps màxim transcorregut entre la notificació d'una petició no inclosa com a
Definició
recurrent i l'execució d'aquesta per part del proveïdor del servei.
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠_𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑐𝑐𝑖ó_𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠 = 𝑇𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 − 𝑇𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó − 𝑇𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎
Aplicació
Taula 10

Termini d'entrega d'informes
Definició
Termini màxim per entregar els informes sol·licitats en el present plec.
Aplicació

Temps _ entrega_informes  Tentrega  Tmàx  Taturada
Taula 11
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4.7.4.

Penalitzacions

L’Ajuntament i l’adjudicatari acordaran el procediment detallat i forma de compensació de les
penalitzacions per l’incompliment dels nivells de servei a l’inici de la prestació dels serveis.
L’aplicació de les penalitzacions per part de l’adjudicatari dels serveis es basa en els següents criteris
d’aplicació:




Mensualment, en base a la informació enviada per l’adjudicatari es calcularan les penalitzacions.
Les penalitzacions es faran efectives trimestralment.
Les diferents penalitzacions a aplicar sobre un servei tenen caràcter acumulatiu, i totes les
penalitzacions a aplicar dins del període i del contracte són també acumulatives.

En cas d’incompliment reiterat dels nivells de servei (més de 3 mesos seguits o 6 mesos alterns durant un
any), l’Ajuntament estarà facultat a finalitzar el contracte per causa justificada i sense penalització.
4.7.5.

Auditories

L’Ajuntament podrà realitzar auditories periòdiques dels paràmetres oferts amb personal propi o recursos
externs, amb aquest motiu l’adjudicatari estarà obligat a facilitar la realització dels treballs associats i
col·laborar amb els mitjans necessaris.
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5.

REQUERIMENTS DELS SERVEIS SOL·LICITATS

5.1.

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A CONTRACTAR

Com a resultat de la licitació es pretenen contractar els següents serveis per al suport a l’àrea TIC de
l’Ajuntament en el manteniment de la plataforma actual GLPI i la seva evolució futura per a la millora de
la gestió dels serveis que presta aquesta a l'organització.
A continuació es concreten els serveis:











Suport a la gestió de les funcionalitats implementades referenciades anteriorment i la seva
millora contínua.
Manteniment correctiu i predictiu de la plataforma GLPI i de la infraestructura en la què es
sustenta per mantenir la màxima disponibilitat de la plataforma.
Suport en el manteniment de la CMDB.
Manteniment revisió i proves de el pla de contingència davant desastres de la plataforma sobre
la qual s'executa GLPI
Atenció a les incidències obertes de la plataforma GLPI per part dels empleats de l’àrea TIC.
Manteniment evolutiu: Incorporació de noves funcionalitats i desenvolupaments a proposta de
l’Ajuntament (a càrrec a bossa d’hores a projectes).
Establir el pla d'actualització a les noves versions de GLPI en els propers 2 anys.
Servei proactiu pel que fa a propostes de millora per a una millor gestió dels processos integrats
actualment i incorporació de nous processos de gestió TIC.
Acompanyament per a la implantació de les millors pràctiques com ara ISO20000, ITIL, LEAN, etc.
Desenvolupament de funcionalitats en GLPI (a càrrec a bossa d’hores a projectes).

Amb els serveis anteriorment detallats es garanteixen les operacions bàsiques i essencials per part de
l’empresa adjudicatària sobre la plataforma GLPI i plugins associats:









Resolució de consultes sobre la instal·lació i configuració desplegada
Gestió de regles de negoci
Gestió del diccionari
Gestió de permisos i perfils d'usuaris
Gestió de el sistema de notificacions
Gestió d'usuaris locals i grups de suport
Gestió del coneixement (base de dades de coneixement) i documents associats.
Gestió d'Actius

Dins el conjunt de serveis es contemplen 32h anuals (subjectes a millora) per a l’evolució de l'eina ITSM
(GLPI). Així doncs s’estima una dedicació segons any natural, per a fer front a un conjunt de tasques i/o
similars relatius a projectes que es puguin requerir:






2021: 2,67h per a correccions d’incidències menors i tasques menors de reconfiguració de la
plataforma.
2022: 32h per a la construcció de la web integrada en el catàleg de serveis TIC definits a GLPI.
2023: 32h per a realitzar una actualització major de la plataforma GLPI.
2024: 32h per a la definició d’una nova entitat relativa a l’empresa adjudicatària del nou
contracte de serveis TIC (actualment INETUM).
2025: 24,02h per a la millora dels indicadors de gestió KPI que actualment es disposen.
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5.2.

REQUERIMENTS DELS SERVEIS

5.2.1.

Lloc de prestació dels serveis

La prestació dels serveis es realitzarà habitualment de forma remota des de les dependències del
proveïdor.
5.2.2.

Horari de prestació dels serveis

La següent taula mostra els horaris de prestació dels serveis:
Horari operació

Tasques fora d’horari

Observacions

De dilluns a divendres de 8h a 15h.

De dilluns a divendres de 15h
a 19h

Tasques que impliquin
afectació als serveis es
realitzaran a partir de les 15h.

Taula 12

El període de vacances serà el mes d’agost. Durant aquest mes i finals del mes de desembre l’Ajuntament
es compromet a no planificar projectes especials ni posades en marxa. El contractista podrà durant aquest
període suportar el servei amb personal diferent a l’equip de treball assignat i acordar amb l’Ajuntament
la limitació d’aquelles tasques regulars no prioritàries. No obstant, s’haurà de garantir en tot moment la
disponibilitat del servei i l’atenció en qualsevol cas a les incidències que puguin sorgir.

5.3.

REQUERIMENTS DE L’EQUIP DE TREBALL

En l'oferta s'ha d'especificar l'equip de treball que l'empresa licitant ha de posar a disposició de el servei
que prestarà a l'Ajuntament, així com l'experiència en GLPI i altres coneixements que puguin ser d'utilitat
per als objectius perseguits.
El licitadors hauran de detallar clarament a les seves propostes els procediments organitzatius disponibles
per fer front a les incidències i peticions:




5.3.1.

Matriu d’escalat i recursos disponibles en cada nivell.
Diagrama de flux de les peticions i incidències.
Eines de suport.

Rols i perfils

A continuació es detallen els rols i perfils que ha de tenir l’equip de treball assignat al contracte:






Responsable de Projecte
Coordinador de Servei
Analista Programador & Arquitecte GLPI
Analista Programador & Desenvolupador GLPI
Analista Programador & Infraestructura GLPI
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5.3.2.

Experiència de l’equip de treball

L'experiència de l'equip tècnic assignat a aquest servei en instal·lacions iguals o superiors a la mida i
complexitat de l'Ajuntament ha de superar els 5 anys.
En concret, l'equip tècnic que participarà de manera efectiva en la direcció i seguiment de el projecte el
compondran al menys els següents perfils:




Director de Projecte amb experiència en implantació de projectes sobre plataforma GLPI.
Coordinador de Servei amb experiència en implantació de projectes sobre plataforma GLPI.
Analistes Programadors amb experiència en treballs relacionats amb operació i
administració de la plataforma GLPI.

La proposta ha de detallar experiència prèvia de l'equip en implantació en funcionalitats similars a les de
l'Ajuntament així com implementació de noves funcionals i complements sobre GLPI. Especialment
valorables exemples d'integració amb terceres eines que es disposin en una organització.

5.3.3.

Capacitació específica del personal adscrit al contracte

Cadascun dels membres segons el rol en l’equip de treball caldrà que disposin de la següent capacitació:
Pel director de Projecte s’haurà d’acreditar les següents certificacions:





Formació norma ISO 20000
ITIL Expert V3 o equivalent en altres versions.
Coneixements i certificació en versió 4 d'ITIL
Formació i certificació en metodologies de gestió de projectes.

Pel coordinador de servei s’haurà d’acreditar les següents certificacions:




Formació norma ISO 20000
Formació i certificació en ITIL versions 3 i 4.
Formació i certificació en metodologies de gestió de projectes.

Per l’analista Programador GLPI s’haurà d’acreditar les següents certificacions:

5.3.4.

Fonaments ITIL (V3 o V4).
Rotació de personal

L’adjudicatari haurà de comunicar per escrit a l’Ajuntament qualsevol baixa o rotació en el personal
assignat al servei com a màxim un dia laborable posterior a aquesta situació. En cas que l’adjudicatari
tingui constància amb antelació d’aquest fet, ho comunicarà amb suficient antelació.
Dins de l’informe de servei, com a mínim de forma anual, s’haurà de validar el personal assignat al servei.
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5.4.

PLANIFICACIÓ DEL SERVEI

Un cop adjudicats els diferents serveis, l’adjudicatari es compromet a l’execució dels mateixos en base al
calendari descrit en la figura següent:

Planificació transició del servei
t0:
Formalització
del contracte

SERVEI ACTUAL

t1:
Inici aplicació
nous ANS

TRANSICIÓ

NOU SERVEI

3 mesos

Adjudicatari
Proveïdor actual

Planificació del servei
IMPLANTACIÓ

Implantació

Suport i
manteniment
Gestió
Consultoria
t

Il·lustració 1 – Planificació transició del servei

Els licitadors hauran de presentar un pla de transició detallat que contempli el detall de tasques a realitzar
en cadascun dels serveis previstos, la seva durada i els recursos dedicats.
Un cop finalitzada la fase de transició, l’adjudicatari haurà de formar a tot el personal tècnic i/o
administratiu de l’Ajuntament que precisi el coneixement de la infraestructura o dels serveis que
l’adjudicatari presta. Especialment es realitzarà una transferència de coneixement al personal de
l’Ajuntament en els model de relació i procediments. Igualment es realitzaran sessions tecnològiques
periòdiques, al les que es plantegin a l’Ajuntament millores o noves tecnologies que li puguin ser d’interès.
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