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INTRODUCCIÓ
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és plenament conscient de l’alt ritme d’innovació
tecnològica dels darrers anys, i de que les noves tecnologies i els mètodes de gestió
emergents poden ser els fonaments tecnològics d’una nova informàtica municipal, preparada
tant per afrontar els reptes que han de venir com per seguir donant un servei de qualitat a
l’Ajuntament i als ciutadans, de la forma més òptima i eficient possible.
Per aquest motiu, des de la Unitat d’Informàtica s’ha elaborat una nova política estratègica
que ha de permetre crear nous lligams i sinergies amb els proveïdors tecnològics, per
possibilitar un procés d’evolució progressiva dels sistemes de l’Ajuntament i la seva
infraestructura, tant en la seva concepció com en una nova forma de gestionar-la. El propòsit
principal d’aquesta nova concepció és poder disposar d’una infraestructura preparada per a la
inclusió de noves tecnologies, solucions i processos durant els pròxims anys, sense provocar
disrupcions abruptes tant en l’àmbit tècnic, operatiu com econòmic.
Per tant, és voluntat de l’equip de la Unitat d’Informàtica de l’Ajuntament avaluar les diferents
alternatives des d’aquesta nova concepció de la informàtica municipal, definida en
l’esmentada política estratègica, amb l’objectiu de possibilitar la construcció d’un ecosistema
heterogeni de múltiples tecnologies, fabricants i solucions, alhora que es simplifica la seva
gestió i manteniment al llarg dels propers anys.
OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei de gestió integral dels Centres de Procés de
Dades (CPD) de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que inclou els següents grups de
serveis:
•

Administració, manteniment i operació dels sistemes informàtics i de
comunicacions
S’inclouen les responsabilitats, funcions i activitats requerides en el present plec de
prescripcions tècniques, entre les quals hi ha les següents:

-

Definir l’arquitectura tecnològica, dissenyar i configurar els sistemes segons els
requeriments establerts
Prestar el servei de suport tècnic per rebre, tractar, escalar i resoldre incidències,
peticions i consultes dels sistemes i serveis TIC, en règim 24x7 els 365 dies de l’any i
d’acord amb els ANS establerts
Prestar el servei de manteniment preventiu, correctiu i evolutiu per garantir el correcte
funcionament dels sistemes i serveis TIC
Prestar el servei d’operació dels sistemes i serveis TIC, executant les tasques
habituals d’administració i explotació dels mateixos com ara crear noves màquines
virtuals, convertir a màquines virtuals les físiques existents, instal·lar i configurar el SO,
instal·lar i configurar programari i aplicacions, instal·lar i configurar sistemes i equips, etc..
Mantenir actualitzats el SO, programari, microprogramari i altres components dels
sistemes segons el pla d’actualitzacions establert
Mantenir vigents els serveis de suport i manteniment de maquinari i programari amb
els corresponents fabricants o proveïdors especialitzats

-

-

-
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•

•

Vetllar per la seguretat dels sistemes i serveis TIC d’acord amb les polítiques de
seguretat establertes
Garantir la disponibilitat dels sistemes i serveis TIC d’acord amb els ANS establerts
Assegurar la qualitat dels serveis prestats
Aprovisionament i renovació tecnològica de sistemes
Els sistemes objecte d’aprovisionament i renovació tecnològica seran com a mínim els
següents:
Hosts de virtualització de servidors
Virtualització de servidors
Emmagatzematge
Monitorització
Còpies de seguretat
Llibreria de cintes
Aprovisionament i desplegament de sistemes nous
Els sistemes nous que s’hauran d’aprovisionar i desplegar seran com a mínim els
següents:

-

Cloud Management Platform (CMP)
Per habilitar l’administració i gestió d’entorns de cloud híbrida

-

Plataforma d’aplicacions i serveis web (PaaS)
Per gestionar i automatitzar el cicle de vida de les aplicacions (desenvolupament,
test, desplegament, operació i actualització), així com per suportar l’ús de
contenidors

-

Automatització
Per habilitar l’automatització de les operacions i orientar el CPD al paradigma de
“Infraestructure as a code”

-

Auditoria centralitzada de logs
Per recollir, registrar i analitzar els logs de tots els sistemes

•

Serveis de cloud públic
Aquest servei inclourà la subscripció de serveis d’un proveïdor de cloud públic per
disposar de capacitats d’emmagatzematge i de càlcul al núvol.

•

Desplegament i renovació tecnològica de sistemes addicionals
Aquest servei inclourà la direcció i execució de projectes de desplegament i renovació
tecnològica de sistemes addicionals, no contemplats inicialment en el present contracte i
que s’hagin de portar a terme al llarg de la seva durada.

•

Consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing
Aquest servei inclourà activitats específiques de consultoria per acompanyar a l’equip
tècnic de l’Ajuntament en l’adopció del model de Cloud Computing, facilitar la migració
gradual de serveis TIC al cloud, i donar suport tècnic expert en aquests àmbits.
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DIRECTIUS TECNOLÒGIQUES
L'equip tècnic de la Unitat d’Informàtica de l'Ajuntament és reduït i per decisió estratègica és
necessari que continuï sent-ho. Això implica que caldrà un grau elevat d’externalització per
poder assolir els objectius estratègics de l’Ajuntament i, alhora, assegurar també el
funcionament òptim del dia a dia.
Al mateix temps, és imprescindible que l'equip tècnic mantingui el control de la infraestructura
de sistemes i aplicacions, i pugui encarregar-se de la seva gestió en cas necessari. I això
només és possible si disposa del coneixement i formació suficients en el conjunt de
tecnologies que es desplegaran, que els haurà de permetre assolir:
•
•
•
•
•

la gestió de projectes contractats
la presa de decisions estratègiques
l’operació quan sigui necessari o es desitgi
l’actuació en cas d’incidències greus
la capacitat de planificar l’evolució tecnològica

Per tant, pren força la idea de que aquest core tecnològic no pot ser variable, ha d’estar ben
definit en aquesta visió estratègica original. Si les tecnologies són molt diverses o molt
canviants, serà difícil que es pugui mantenir el coneixement suficient per gestionar-les en cas
necessari. Així doncs, cal estandarditzar a tots els nivells: tecnologies, protocols, mètodes.
Com a conseqüència, l’arquitectura dels sistemes d’informació i comunicacions ha de
disposar de les següents característiques:
•
•
•
•
•

Ha de ser modular
Ha de ser interoperable
Ha de ser escalable
Ha d’estar adaptada en costos a les dimensions
Ha de permetre construir un ecosistema que doni solució tant a la infraestructura de
sistemes i serveis, com a la d’aplicacions
• No ha d’implicar canvis de producte o migracions complexes quan creixin les necessitats
L'Ajuntament vol construir l’estratègia tecnològica pensant en un ecosistema basat en
programari de codi obert amb suport empresarial, perquè a més de complir amb totes les
premisses anteriors, té grans avantatges en termes d’estabilitat, certificació i suport continuat.
Es valorarà que l’estratègia tecnològica proposada estigui basada en solucions de codi obert.
En tot cas, els licitadors poden proposar la infraestructura tecnològica que considerin més
òptima i eficient per sustentar els serveis TIC de l’Ajuntament.
En aquells casos en els que es proposin solucions de codi obert sense suport empresarial
directe del fabricant, el licitador ho haurà d’especificar clarament i explicar el pla
d’actualització, manteniment i suport que preveu aplicar.

Mantenint una infraestructura específica pels sistemes i aplicacions que no poden adoptar
nous models, es vol evolucionar cap a conceptes de sistemes i serveis tipus Cloud
Computing, que proporcionaran múltiples avantatges i aspectes que faciliten l’operació i la
gestió de dia a dia, com són la possibilitat de creixement no disruptiu, l’alta disponibilitat i la
resistència a caigudes.
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Com a eina que habilita a un equip tècnic reduït la possibilitat de gestionar una infraestructura
completa, és imprescindible l’ús de sistemes d'automatització a tots els nivells, que permetin
augmentar l’eficiència i reduir els errors.
Cal adoptar una visió de virtualització estesa (computació, xarxa, emmagatzematge,
automatització) que permeti arribar a conceptes de cloud privat sense haver de desplegar
complexes plataformes, més pensades per proveïdors de cloud.
Les directrius definides per al desenvolupament i desplegament de les aplicacions inclouen,
entre altres, els següents objectius:
• Evolució cap a models de gestió basats en DevOps, de forma que es controli el cicle de
vida complet de l'aplicació, des de la seva creació fins al seu desplegament i operació.
• Estandardització de les piles tecnològiques i els runtimes sobre els que es poden
desenvolupar i fer córrer les aplicacions corporatives, ja siguin les creades internament o
desenvolupades per proveïdors externs. D'aquesta manera es reduiran els riscos de
seguretat associats a mantenir múltiples runtimes que requereixen d’actualitzacions de
seguretat diferents.
• Petició als proveïdors d’aplicacions del codi font de les aplicacions creades específicament
per a l'Ajuntament, del seu mecanisme de compilació, i de la seva integració dins la
metodologia interna, de forma que sigui possible realitzar el procés de compilació sempre
que es desitgi, i de forma autònoma, tenint d'aquesta manera la possibilitat efectiva
d'evolucionar i mantenir l'aplicació si això fos necessari.
• Evolució cap a models d'aplicacions tipus cloud computing, encara que a priori pugui
semblar que la càrrega prevista no ho requereixi, doncs hi ha múltiples avantatges i
aspectes que faciliten l’operació i la gestió de dia a dia
• Desplegament d’una plataforma dissenyada per operar les aplicacions seguint aquestes
premisses
La finalitat de la contractació és l’administració, operació, manteniment, i actualització o
substitució progressiva dels sistemes informàtics que donen servei tant als usuaris interns
com als ciutadans, empreses, associacions i entitats locals, alineant tots els esforços
d’innovació cap a una nova concepció del Datacenter definit per software (SDDC), així com
garantir el lliurament dels serveis dins dels paràmetres de qualitat, disponibilitat i seguretat
establerts, atenent la legislació vigent i les principals normes i bones pràctiques aplicables a
les tecnologies de la informació i la comunicació.
Els recursos i solucions que es proposin han de permetre el creixement suficient per a
garantir l’escalabilitat dels serveis, i contemplar el balanceig i distribució de les càrregues de
treball entre diferents sistemes per a garantir la seguretat i disponibilitat dels serveis.
L’estratègia de la infraestructura tecnològica futura que s’ha de plantejar passa per disposar
de la màxima virtualització dels sistemes que sigui possible als dos CPDs, amb la possibilitat
de que part dels serveis s'ubiquin al núvol.
No està decidit el model dels possibles serveis al núvol (Infraestructura com a Servei,
Plataforma com a Servei o Software com a Servei), ni el model de desplegament (Públic,
Privat, Híbrid o Comunitari). Això no obstant, la solució que es proposi, ha de permetre
qualsevol d’aquestes possibilitats en un futur, o facilitar la transició cap a qualsevol d’aquests
models.
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El model de cloud que es pugui proposar hauria de permetre que es puguin implantar
solucions, tant propietàries, com solucions amb programari lliure, i la possibilitat de disposar
de més d’una tecnologia de virtualització, d’emmagatzematge, etc..
A la nova infraestructura tecnològica que es pugui proposar, s’hauran d'incorporar tots el
canvis adients per a l’adopció de Cloud Computing d’una manera gradual i per a garantir que
la transició del model actual de TIC cap a un model de Cloud Computing no sigui traumàtica,
ni costosa.
L'adopció dels serveis al núvol ha d'anar acompanyada de la implantació i posada en marxa
de plataformes i eines de més alt nivell, que permetin la gestió i la automatització del model
de Cloud Computing adoptat com a un orquestrador o similar, que permeti combinar solucions
de Cloud Computing dels tipus anteriors, totes gestionades sota una plataforma comuna.

INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA
Als següents apartats es relacionen els principals sistemes que, a data de la redacció del
present document, formen part de la infraestructura tecnològica existent o es volen incorporar
com a nous sistemes. Per cada cas, es detalla la situació actual i, si s’escau, quins són els
requeriments tècnics i funcionals per abordar a l’inici del contracte l’aprovisionament i
renovació tecnològica o desplegament.
Cal tenir en compte que aquesta informació és susceptible de lleugeres modificacions fins el
moment de l’adjudicació, donat que la infraestructura està en constant evolució arrel dels
projectes de canvi que s’estan portant a terme. Una vegada formalitzat el contracte,
l'adjudicatari disposarà de tota la informació actualitzada i més detallada de la infraestructura
tecnològica.
Es requereix l’aprovisionament i renovació tecnològica dels següents sistemes que formen
part de la infraestructura actual:
•
•
•
•
•
•

Hosts de virtualització de servidors
Virtualització de servidors
Emmagatzematge
Monitorització
Còpies de seguretat
Llibreria de cintes

Es requereix l’aprovisionament i desplegament dels següents sistemes nous que encara no
formen part de la infraestructura actual:
•
•
•
•

Cloud Management Platform (CMP)
Plataforma d’aplicacions i serveris web (PaaS)
Automatització
Auditoria centralitzada de logs
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Es valorarà la inclusió a la proposta de l’aprovisionament i desplegament dels següents
sistemes nous que encara no formen part de la infraestructura actual:
•

Registre de l’activitat de navegació

L’adjudicatari serà el responsable de la posada en marxa d’aquests sistemes segons
l’arquitectura proposada, en coordinació amb l’equip tècnic de l’Ajuntament.
El licitador proposarà la infraestructura tecnològica i solucions que consideri més adients,
sense restriccions donades per la infraestructura actual, sempre i quan reculli les directrius
tecnològiques definides i compleixi amb tots els requeriments del present plec de
prescripcions tècniques.
La proposta haurà d’incloure un esquema gràfic descriptiu de l’arquitectura proposada i de les
solucions seleccionades per evolucionar l’actual infraestructura de l’Ajuntament, així com un
pla general d’evolució entre l’escenari actual de partida i el que es proposa. Aquest pla ha de
mostrar clarament les guies de treball mestres, que a l’inici del contracte esdevindran el
conjunt de projectes a desenvolupar al llarg dels primers mesos de contracte.
Les propostes de renovació tecnològica de sistemes i desplegament de sistemes nous seran
integrals, inclouran el maquinari, programari, llicències d’ús, subscripcions a serveis de
tercers, petit material, serveis de manteniment, suport tècnic i tots els recursos necessaris per
la seva completa execució. No obstant això, en alguns casos, el licitador podrà comptar amb
l’ús dels elements de la infraestructura actual posats a disposició en aquest document.
Tot el maquinari i programari de la infraestructura tecnològica que s’hagi aprovisionat per la
prestació dels serveis passaran a ser propietat de l'Ajuntament a la finalització del contracte.
CPDs
Els sistemes principals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat es troben ubicats a dos
Centres de Procés de Dades, CPD primari i CPD secundari, en dos edificis de l'Ajuntament
separats al voltant de 400 metres, i una sala tècnica auxiliar en un tercer edifici.
Actualment, el CPD primari no allotja tots els sistemes crítics, doncs al CPD secundari hi ha
alguns sistemes que són imprescindibles pel correcte funcionament dels serveis.
L’Ajuntament es troba actualment en un procés de reforma integral del seu edifici central, que
inclou les obres d’adequació d’un espai per construir un nou CPD. En aquest edifici es troba
allotjat l’actual CPD secundari, i s’ha decidit que el nou CPD haurà de fer la funció de primari.
Com a conseqüència d’aquest trasllat de serveis i de l’intercanvi de funcions dels CPDs,
l’adjudicatari haurà d’assumir algunes tasques de coordinació, suport, trasllat i configuració de
sistemes. El següent diagrama representa esquemàticament els diferents estats i fases de
transició del procés de canvi:
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EDIFICI 1
Espai A

EDIFICI 2
Espai B

Espai C

CPD secundari

CPD primari

CPD nou

CPD secundari

CPD primari

CPD secundari

Espai lliure

CPD primari

Estat 0
Inicial
FASE 1
Construcció
Estat 1
FASE 2
Trasllat
Estat 2
FASE 3
Intercanvi
Estat 3
Final

CPD primari

CPD secundari

Molt probablement, a l’inici del present contracte l’adjudicatari es trobarà amb l’Estat 1 i, per
tant, haurà d’encarregar-se d’executar la FASE 2 de trasllat de serveis i la FASE 3
d’intercanvi de funcions primari-secundari dels CPDs fins arribar a l’estat final.
L’adjudicatari integrarà les tasques necessàries per portar a terme les FASES 2 i 3 amb la
planificació dels projectes de renovació tecnològica de sistemes i desplegament de sistemes
nous. Donat que a l’Estat 1 el CPD nou estarà plenament disponible per la instal·lació del nou
equipament, en funció del calendari proposat es pot plantejar la fusió d’aquestes dos fases,
de manera que passem directament de l’Estat 1 a l’Estat 3. Aquest escenari seria més
eficient, tenint en compte que els sistemes obsolets no s’haurien de traslladar al CPD nou.
A l’ANNEX I es troba una breu descripció i els plànols dels CPD primari i secundari actuals.
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SERVIDORS
El parc de servidors està composat pels següents servidors, amb SO Windows i Linux:
•
•
•

3 hosts amb hipervisor VMWare
9 servidors físics
83 servidors virtuals

A l’ANNEX II es troba la relació detallada de hosts, servidors físics i virtuals amb algunes
dades bàsiques, i un diagrama lògic de la infraestructura de servidors existent.
Es demana aprovisionar i desplegar una nova infraestructura de hosts de virtualització amb
capacitat suficient per assolir les càrregues actuals, més les noves càrregues estimades pels
anys de durada del contracte, amb les següents premisses, característiques, funcionalitats i
capacitats mínimes:
•

Arquitectura i nombre de hosts
La infraestructura de hosts als CPDs primari i secundari podrà atendre a una
arquitectura actiu-actiu o actiu-passiu, a elecció del licitador.
En l’arquitectura actiu-actiu tots els hosts, tant els que estan al CPD primari com els
que estan al CPD secundari, suportaran càrrega de serveis productius simultàniament.
En l’arquitectura actiu-passiu només els hosts del CPD actiu en cada moment
suportaran càrrega de serveis productius.
Hi haurà un mínim de 2 hosts al CPD primari i 1 host al CPD secundari. Es valorarà
incloure més d’1 host al CPD secundari, amb l’objectiu d’evitar el punt únic de fallida
de host en cas que el CPD primari no estigui disponible.

•

Càrrega total
Segons l’estimació de creixement previst al llarg de la durada del contracte, la càrrega
total prevista, en termes de CPU, RAM i canals de comunicacions és la següent:
-

330 vCPUs, amb un rati vCPU / logical core inferior o igual a 2
960 GB de RAM
24 x Ports Ethernet 1Gbps dedicats al tràfic de xarxa de les VMs
6 x Ports Ethernet 10Gbps dedicats pel sistema d’emmagatzematge
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•

Alta disponibilitat
Amb independència de l’arquitectura actiu-actiu o actiu-passiu seleccionada, la
infraestructura de hosts proposada complirà amb els següents requeriments per
assolir alta disponibilitat:
-

•

Davant la caiguda o mal funcionament d’un host qualsevol, els hosts
restants absorbiran la càrrega total
Davant la caiguda del CPD primari o la seva aturada programada, els
hosts del CPD secundari absorbiran el 80% de la càrrega total de RAM i el
50% de la càrrega total de CPU i canals de comunicacions
Davant la caiguda del CPD secundari o la seva aturada programada, els
hosts del CPD primari absorbiran la càrrega total

Característiques dels hosts
A més de la capacitació necessària dels hosts per suportar la càrrega total esmentada
i atendre els requeriments de redundància, tots i cadascú dels hosts compliran amb
els següents requeriments mínims:
-

2 x CPU sockets, amb una o dues CPUs
Memòria DDR4 SDRAM 2400 MT/s
Emmagatzematge local en RAID 1
Font d’alimentació redundant
Ventilador redundant
8 x Ports Ethernet 1Gbps, en 2 targetes per disposar de redundància
2 x Ports Ethernet 10Gbps, preferiblement en 2 targetes per disposar de
redundància
Interfície de gestió tipus IPMI que permeti iniciar, reiniciar i aturar el
servidor, accessible per xarxa amb una interfície Ethernet dedicada
Certificació del fabricant per l’hipervisor proposat. Es valoraran
certificacions per altres hipervisors líders en el mercat
Instal·lable en armari de 19’’

La infraestructura de hosts de virtualització i tots els seus components inclouran el servei de
manteniment de maquinari del fabricant per la durada del contracte, en modalitat on site,
finestra d’atenció 8x5, i temps de resposta següent dia laborable.
Per la connectivitat dels hosts a la xarxa de comunicacions i a la xarxa del sistema
d’emmagatzematge, l’adjudicatari podrà utilitzar la infraestructura existent de switchs
Ethernet, fent servir els ports disponibles, però en qualsevol cas haurà d’aprovisionar el
cablatge i els transceptors òptics que siguin necessaris.
El licitador inclourà a la seva proposta una explicació detallada i argumentada de
l’arquitectura proposada i concretarà l’ús que farà de la infraestructura existent per desplegar
la infraestructura de hosts de virtualització.
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VIRTUALITZACIÓ
Es requereix el desplegament d’una solució de virtualització (hipervisor i gestor) amb les
següents característiques mínimes:
• El gestor de la plataforma ha de ser virtual i executar-se sobre la mateixa plataforma
que gestiona
• El model de llicenciament/subscripció no ha de dependre de la quantitat de RAM o
vRAM, ni del nombre de cores o threads de les CPUs dels hosts
• Snapshots en calent de les VMs
• Migració de les VMs entre hosts, sense necessitat d’aturada
• Balanceig de càrregues automàtic segons polítiques d’ús
• Alta disponibilitat en cas de caiguda de host
• Gestió unificada dels hosts i VMs
• Gestió avançada de la memòria:
Overprovisioning
Swapping
Ballooning
Sharing
Afinitat NUMA
• Teaming de networking
• Integrat amb Active Directory
• Integrat amb l’eina de gestió cloud (CMP) proposada
• Integrat i certificat per la solució de backup proposada
• Integrat amb els sistemes d’automatització i monitorització
• Integrat amb el sistema d’emmagatzematge proposat
• Suport per poder fer còpies de seguretat amb serveis de proveïdors de cloud
El sistema de virtualització i tots els seus components inclouran el servei de manteniment de
programari del fabricant per la durada del contracte, en modalitat remota, finestra d’atenció
24x7, i temps de resposta 4 hores.
EMMAGATZEMATGE
Es disposa de 4 cabines d’emmagatzematge ubicades entre els dos CPDs:
CPD Primari
• 1 x Bull Optima 1600
• 1 x Brocade BR320 (8 x ports 4Gb)
CPD Secundari
• 1 x Bull Optima 1500
• 1 x NetApp E2712 (doble controladora)
• 1 x NetApp E2812 (doble controladora)
• 1 x Brocade BR320 (8 x ports 4Gb)
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A l’ANNEX III es troba la informació bàsica de les cabines d’emmagatzematge actuals, amb
l’espai lliure i ocupat.
El sistema d’emmagatzematge requereix d’una renovació tecnològica per augmentar la
capacitat, rendiment, escalabilitat, garantir la seva disponibilitat i disposar de funcionalitats
avançades.
El licitador proposarà un disseny d’emmagatzematge amb equipament nou, i per cobrir part
de les necessitats que no requereixin un alt rendiment ni funcionalitats avançades,
opcionalment podrà reutilitzar totes o part de les cabines NetApp existents. Tanmateix, en el
cas d’optar per connectivitat basada en Ethernet, podrà utilitzar la infraestructura existent de
switchs Ethernet, fent servir els ports disponibles, però en qualsevol cas haurà d’aprovisionar
el cablatge i els transceptors òptics que siguin necessaris.
El licitador concretarà clarament a la seva proposta quina part de les cabines NetApp
existents te previst fer servir.
Es demana aprovisionar i desplegar un nou sistema d’emmagatzematge amb capacitat
suficient per absorbir l’ocupació d’espai actual, més el creixement estimat pels anys de
durada del contracte, amb les següents premisses, característiques, funcionalitats i capacitats
mínimes:
•

Arquitectura i nombre de cabines
La infraestructura de cabines d’emmagatzematge als CPDs primari i secundari podrà
atendre a una arquitectura actiu-actiu o actiu-passiu, a elecció del licitador.
Hi haurà un mínim d’una cabina d’emmagatzematge a cada CPD.

•

Espai total
Actualment l’espai net de dades actives és de 37TB, i l’espai net de còpies de
seguretat en disc és de 62TB.
S’entén per espai net de dades actives el nombre de TB ocupat per qualsevol tipus
de dades a disposició dels sistemes i aplicacions, sense tenir en compte els factors
que modifiquen les necessitats reals de disc, com ara les rèpliques, snapshots, còpies
de seguretat, formateig, les funcionalitats de RAID, hot spare, compressió, thin
provisioning, deduplicació, etc..
S’entén per espai net de còpies de seguretat el nombre de TB ocupat per les còpies
de seguretat de les dades actives, sense tenir en compte els factors que modifiquen
les necessitats reals de disc, com ara formateig, les funcionalitats de RAID, hot spare,
compressió, thin provisioning, deduplicació, etc..
Segons l’estimació de creixement previst al llarg de la durada del contracte, la
capacitació mínima del sistema d’emmagatzematge proposat donarà cabuda a 70TB
d’espai net de dades actives, i 118TB d’espai net de còpies de seguretat, quantitats
equivalents a un augment aproximat del 90% respecte l’ocupació actual.
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Addicionalment, pel càlcul de l’espai total brut de disc necessari per cada tecnologia,
el licitador tindrà en compte les següents premisses i requeriments:
•

S’inclourà en el càlcul l’espai brut necessari per la rèplica entre els CPDs de
totes les dades actives
S’inclourà en el càlcul l’espai brut necessari per l’ús de les funcionalitats de
RAID i hot spare.
S’inclouran discos de les tecnologies SSD, SAS i NL-SAS
Rati d’espai net entre discos de tecnologia SAS i SSD inferior o igual a 6
Rati d’espai net entre discos de tecnologia NL-SAS i SAS inferior o igual a 6

Característiques del sistema
El sistema complirà amb els següents requeriments mínims:
-

Funcionalitat de RAID
Funcionalitat de discos de recanvi present (hot spare)
Font d’alimentació redundant
Controladora redundant
Connectivitat redundant entre les controladores i els discos
Connectivitat redundant entre les controladores i els hosts
Connectivitat amb els hosts de virtualització fent ús de switchs, per
escalabilitat
Connectivitat amb els hosts de virtualització a 10Gbps d’ample de banda
Memòria cau d’escriptura i lectura, amb bateria
Ús de discos SSD per estendre la memòria cau
Funcionalitat de crear i restaurar snapshots
Funcionalitat de rèplica entre cabines, síncrona o asíncrona, sense afectació
en el rendiment
Escalabilitat vertical fàcil, afegint safates de disc i/o discos
Integrat amb els sistemes d’automatització i monitorització
Integrable amb solucions de cloud per disposar d’emmagatzematge de nivell
secundari i/o recuperació davant de desastres
Instal·lable en armari de 19’’

El sistema d’emmagatzematge i tots els seus components inclouran el servei de manteniment
de maquinari del fabricant per la durada del contracte, en modalitat on site, finestra d’atenció
24x7, i temps de resposta 4 hores.
XARXA DE COMUNICACIONS
La dispersió geogràfica de les 19 oficines de l’Ajuntament i altres equipaments municipals que
formen part de la xarxa de comunicacions corporativa ha obligat a disposar d’una
infraestructura de comunicacions molt distribuïda. Els enllaços de comunicacions entre els
diferents edificis són fonamentalment de fibra òptica propietària, amb amples de banda d’1
Gbps i 10 Gbps, en alguns casos amb redundància d’enllaços i/o agregació d’enllaços.
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Per l’accés a Internet es disposa de dues connexions, cadascuna amb un proveïdor d’accés
diferent per garantir el servei en cas de caiguda de la connexió d’un dels proveïdors i també
per augmentar l’ample de banda disponible:
•

Proveïdor A
Connexió simètrica de 400 Mbps garantits
Rang de 64 IPs públiques

•

Proveïdor B
Connexió simètrica de 100 Mbps garantits
Rang de 64 IPs públiques

Addicionalment es disposa d’una connexió asimètrica FTTH 100/10 Mbps del proveïdor B,
utilitzada exclusivament per l’enviament i recepció de missatges del servei de correu
electrònic corporatiu.

Per la xarxa sense fils WiFi corporativa, es disposa d’un concentrador d’AP, que permet la
connexió segura a la xarxa local i la navegació a Internet des dels dispositius mòbils com ara
telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors portàtils. Aquesta xarxa permet també donar servei
d’accés a Internet al personal col·laborador extern i a la ciutadania en determinats espais
públics, amb controls de seguretat específics.
Els equips més rellevants que composen la xarxa de comunicacions i els seus fabricants són
els següents:
•
•
•
•

Switchs: Cisco i alguns equips d’altres fabricants
Firewalls: Palo Alto Networks
Balanceig enllaços: F5 Networks
Concentrador i APs WiFi: Aruba

A l’ANNEX IV es troba la relació completa d’equips de comunicacions, un diagrama
d’equipament i comunicacions als CPDs, i un diagrama general de la xarxa de
comunicacions.
Per la connectivitat dels desplegaments de sistemes que s’han de portar a terme el licitador
pot comptar, si ho necessita i considera convenient, amb els següents recursos disponibles
de la xarxa Ethernet i la xarxa de Fibra Òptica:
•

Xarxa Ethernet
Cada CPD disposa de:
-

1 x Switch C4500X, amb 8 ports lliures SFP+ (10Gbps) (*)
1 x Switch C3850-24XU, amb 24 ports lliures Multigig-T (1-10Gbps)
2 x Switch C3850-48T, amb 48 ports lliures 1000Base-T (1Gbps)

(*) Al CPD secundari, per disposar dels ports lliures indicats caldria traslladar
prèviament els enllaços a 1Gbps d’alguns edificis cap a un altre switch.
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•

Xarxa Fibra Òptica
Es disposa del següent enllaç de Fibra Òptica monomode entre els dos CPDs:
Enllaç directe, amb 6 parells de fibra òptica lliures.

El licitador concretarà a la seva proposta quins d’aquests recursos te previst fer servir.
El sistema de balanceig d’enllaços a Internet, implementat amb la solució F5 BigIP, està
actualment configurat per fer la funció de balanceig només per les comunicacions sortints, no
per les entrants. El licitador inclourà a la proposta el projecte d’anàlisi, disseny i execució dels
canvis de configuració necessaris per què aquest sistema faci la funció de balanceig també
per les comunicacions entrants.
SISTEMA DE VEU
Actualment es disposa d’un sistema de veu, composat per centraletes híbrides analògiquesdigitals-IP i terminals telefònics de diversos tipus.
Forma part de l’abast de la present contractació:
•
•
•
•

Els serveis de manteniment de maquinari pels servidors físics del sistema de veu
La part del Sistema Operatiu dels serveis de manteniment de programari pels
servidors físics i virtuals del sistema de veu
Els serveis d’administració, operació i suport tècnic pels servidors físics i virtuals del
sistema de veu
Les activitats d’administració i operació dels sistemes de comunicacions (switchs,
routers, firewalls, etc.) que siguin necessàries pel correcte funcionament del sistema
de veu

Estan fora de l’abast de la present contractació la renovació i substitució d’aquest sistema, els
serveis de manteniment de maquinari i programari, administració, operació i suport tècnic de
les centraletes telefòniques, terminals telefònics, altres aparells de telefonia, i el programari
específic utilitzat en aquest àmbit.
A l’ANNEX V es troba la relació d’equips i elements que composen el sistema de veu, amb la
informació bàsica i descripció de les seves funcions i característiques tècniques.
El sistema de veu serà objecte de renovació tecnològica fora del marc del present contracte,
no obstant això, per definir l’abast dels serveis demanats sobre el sistema de veu que resulti
d’aquesta renovació, en principi s’aplicaran els mateixos criteris indicats anteriorment.
MONITORITZACIÓ
Actualment es disposa d’un sistema de monitorització desplegat, basat en Nagios CheckMK.
El licitador pot proposar un nou sistema de monitorització o partir de la base del sistema
existent i evolucionar-lo per atendre totes les necessitats.
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El sistema de monitorització proposat es configurarà per monitoritzar tots els sistemes,
equipament de comunicacions, serveis i aplicacions que formen part de la infraestructura de
l’Ajuntament, i complirà amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionalitat d’autodescobriment de dispositius i serveis
Control d’accés per usuari, amb diferents perfils i permisos
Suport SNMP i WMI
Personalització de les vistes amb agrupació i/o filtratge d’elements
Personalització de les alertes amb textos i alarmes descriptius
Capacitat de creació i gestió de baselines per definir llindars de funcionament normal
Notificacions multi-canal (correu electrònic i SMS, o altres canals independents)
Gestió de dades històriques per l’anàlisi temporal i comparatives d’evolució
Disponibilitat d’APIs documentades
Monitorització intel·ligent que tingui en compte l’arquitectura dels sistemes
(dependències, redundàncies, impacte en els serveis, etc.)
Les funcionalitats, prestacions i característiques valorables del sistema de monitorització
són les següents:
• Integrat amb el sistema d’auditoria centralitzada de logs o ser la mateixa solució
• Possibilitat de funcionament sense necessitat d’instal·lar agents als dispositius
• Capacitat de mesura del rendiment de les aplicacions
• Capacitat de creació de dashboards personalitzats
• Funcionalitat d’anàlisi avançada per determinar àgilment la causa d’un incident
• Funcionalitat de filtratge i ordenació de les alertes per múltiples criteris
• Capacitat predictiva de detecció de potencials incidents abans que es produeixin
• Capacitat d’incorporar infraestructura de cloud
• Capacitat de creació i gestió d’indicadors de rendiment i de càrrega

L’adjudicatari s’encarregarà de la gestió, manteniment i operació del sistema de
monitorització pel seu correcte funcionament, actualitzant la seva configuració per garantir
que tots els serveis TIC estan correctament monitoritzats.
El sistema de monitorització inclourà el servei de manteniment de programari per la durada
del contracte, en modalitat remota, finestra d’atenció 8x5, i temps de resposta següent dia
laborable.
CÒPIES DE SEGURETAT
El sistema de còpies de seguretat utilitzat actualment és basa en Backup Exec 2015. Es
requereix la implantació d’un sistema de còpies de seguretat evolucionant l’actual o
substituint-lo per una altre nou amb les següents característiques mínimes:
•
•
•
•
•
•
•

Backup de màquina virtual mitjançant les APIs del sistema de virtualització desplegat
Backup de màquina física pels servidors que no estiguin virtualitzats
Backup d’arxius, bases de dades i sistema de correu, amb els agents necessaris
Funcionalitat de xifrat
Funcionalitat de deduplicació
Gestió de les còpies mitjançant etiquetes
Gestió dels temps de retenció i periodicitat de les còpies
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•
•
•

Màxima granularitat a les recuperacions
Generació d’informes
Generació d’alertes

El sistema de còpies de seguretat inclourà el servei de manteniment de programari del
fabricant per la durada del contracte, en modalitat remota, finestra d’atenció 8x5, i temps de
resposta següent dia laborable.
El sistema de còpies de seguretat proposat ha de comptar amb l’espai suficient als diferents
suports de destí utilitzats per atendre les necessitats actuals i l’augment esperat al llarg de la
durada del contracte, suposant un increment del 90% (el mateix increment estimat que en el
cas de l’espai net de dades actives).
A l’ANNEX VI es troba la política de còpies de seguretat que s’aplicarà per realitzar les còpies
de seguretat de les dades actives, així com algunes referències de l’espai ocupat per les
còpies de seguretat actuals. Aquesta política podrà ser modificada al llarg del contracte per
adaptar-la als requeriments legals i normatius de cada moment, així com a les noves
necessitats que s’identifiquin.
Els suports de destí per les còpies de seguretat seran els següents:
• Discos locals NL-SAS o similars
En aquest suport de destí es guardaran com a mínim les còpies de seguretat de les 2
últimes setmanes i de tots els tipus: incrementals, completes i parcials.
•

Cintes LTO i serveis d’emmagatzematge al cloud públic
El licitador proposarà un d’aquests suports de destí, o els dos amb el repartiment
d’espai que consideri adient, tenint el compte que sobre el conjunt format per aquests
dos tipus de suport de destí es guardaran totes les còpies de seguretat.

El licitador inclourà a la proposta el disseny que preveu aplicar per les còpies de seguretat i
que haurà de complir amb la política definida.
Es valoraran els dissenys híbrids on es faci ús de cintes LTO i serveis al cloud públic, amb
una capacitat d’emmagatzematge al cloud que permeti encabir com a mínim 2TB de còpies
de seguretat. Es valorarà incloure una capacitat d’emmagatzematge superior, fins el límit per
encabir totes les còpies de seguretat.
Forma part dels serveis demanats la realització d’una tasca periòdica de recuperació de les
còpies de seguretat, en un entorn que no afecti als serveis en producció, per tal de validar
que aquestes còpies són íntegres i efectives i per tant es podran recuperar els serveis en cas
de ser realment necessari.
En el cas dels suports de destí de tipus cinta LTO, per tal de garantir la disponibilitat dels
mateixos en cas d’un desastre al CPD primari, l’adjudicatari garantirà que en tot moment els
suports de destí es troben en una ubicació diferent al CPD primari i amb un accés controlat.
Per tant, segons el disseny proposat podria ser necessari un intercanvi regular de cintes LTO
entre ubicacions diferents.
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Donada la sensibilitat de la informació continguda a les còpies de seguretat, per totes les
còpies que surtin del sistema d’emmagatzematge local s’utilitzaran tècniques de xifrat en
origen fent ús d'infraestructura local i els canals de comunicació utilitzats seran segurs,
garantint que les dades no podran ser accessibles en cap moment fins que hagin tornat a la
infraestructura local per realitzar les eventuals recuperacions.
LLIBRERIA DE CINTES
Per substituir l’actual llibreria de cintes obsoleta, Overland NEOS T24 SAS amb 1 drive LTO6,
es demana una nova llibreria de cintes amb les següents característiques mínimes, que
depenen de si les cintes LTO seran o no un suport de destí principal del sistema de còpies de
seguretat proposat:
• Cas A: les cintes LTO seran un suport de destí principal
La llibreria de cintes proposada s’utilitzarà per realitzar totes o gran part de les còpies
de seguretat i per les recuperacions:
•

1 x drive LTO7
Possibilitat d’ampliar l’equip amb un drive addicional
24 x slots, o nombre de slots inferior si el licitador argumenta que és suficient
Instal·lable en armari de 19’’

Cas B: les cintes LTO no seran un suport de destí principal
La llibreria de cintes proposada s’utilitzarà per realitzar una petita part de les còpies de
seguretat i per les recuperacions:
-

1 x drive LTO7
1 x slot, o nombre de slots superior si el licitador ho considera necessari
Instal·lable en armari de 19’’

Es valorarà la inclusió del drive de generació LTO8, en especial si les cintes LTO seran un
suport de destí principal. En aquest cas, l’adjudicatari s’encarregarà de passar les còpies
històriques existents en suport LTO6 cap a suport LTO8.
El licitador decidirà, com a part del disseny de còpies de seguretat que ha de proposar, si les
cintes LTO seran o no un suport de destí principal i seleccionarà la llibreria de cintes més
adient per atendre el disseny proposat, complir amb les característiques addicionals
necessàries plantejades a l’article 4.8 CÒPIES DE SEGURETAT, i garantir una correcta i
eficient operació del sistema.
La llibreria de cintes inclourà el servei de manteniment de maquinari del fabricant per la
durada del contracte, en modalitat on site, finestra d’atenció 8x5, i temps de resposta següent
dia laborable.
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CLOUD MANAGEMENT PLATFORM (CMP)
Es vol disposar de la capacitat de gestionar infraestructures en el núvol, i que aquestes es
puguin trobar en local dins de les dependències de l’Ajuntament, i també en plataformes de
tercers. Per tant, és un requeriment indispensable incloure l’aprovisionament i desplegament
d’un sistema de tipus Cloud Management Platfom (CMP).
Un CMP permet als administradors la gestió i administració dels serveis en cloud permetent
disposar de múltiples plataformes tant en local com en cloud públic. En definitiva, permet
l’administració i gestió d’entorns amb una visió de cloud híbrida.
Les funcionalitats, prestacions i característiques mínimes que ha de tenir el CMP són les
següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió d’accés i autorització
Gestió de recursos en tots els entorns
Gestió financera relacionada amb els serveis al núvol
Integració i abstracció per cadascun dels serveis en el núvol públic, privat i híbrid
Control del cicle de vida de les VMs
Parametrització del portal d’auto-aprovisionament pels usuaris
Integrat amb els serveis de núvol i els sistemes on premise proposats
Integrat amb el sistema de virtualització proposat
Integrat amb el sistema d’automatització proposat
Integrat amb la plataforma d’aplicacions PaaS

Les funcionalitats, prestacions i característiques valorables del CMP són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionament sense necessitat d’instal·lar agents als serveis gestionats
Disponibilitat d’API’s que permetin el suport de tasques d’administració, registre
d’usuaris i informes, automatització de tasques
Integrable amb el màxim de proveïdors cloud de IaaS i PaaS públic, i amb el màxim de
tecnologies disponibles al mercat, tant de cloud pública com de cloud privada
Instal·lació de la solució CMP en la infraestructura local
Integració d’usuaris amb Active Directory i RBAC (Role Based Acces Control)
Facilitat d’automatització
Disponibilitat d’un panell de costos per visualitzar el consum
Facilitat de migració d’elements entre diferents núvols
Solució desenvolupada en codi obert
Control de canvis en les configuracions
Suggeriments d’optimització
Suport per la simulació d’escenaris hipotètics (escenaris What-If), a partir de l’anàlisi
de tendències d’utilització dels recursos als diferents proveïdors d’infraestructura
Personalització de la interfície i de les funcions
Generació i normalització de polítiques de control entre les diferents plataformes i
proveïdors gestionats.
Motor d’automatització i automatització que inclogui les diferents plataformes i
proveïdors de IT gestionats
Capacitat de generar informes del cost d’utilització de recursos (“chargeback reports”)

20/78

El sistema CMP inclourà el servei de manteniment de programari per la durada del contracte,
en modalitat remota, finestra d’atenció 8x5, i temps de resposta següent dia laborable. Es
valorarà que aquest servei inclogui un suport empresarial prestat pel fabricant del programari.
PLATAFORMA D’APLICACIONS I SERVEIS WEB (PaaS)
L'Ajuntament disposa actualment un parc d'aplicacions heterogeni, el qual podem segmentar
en els següents grups:
•

Aplicacions d'escriptori
- Són aplicacions d'ús intern, que han estat desenvolupades amb tecnologies per a
permetre l'ús de dispositius d'escriptori (escàners, lectors de targetes, etc.)
- Tecnologies utilitzades: Speedware, Visual Basic, Java d'Escriptori

•

Aplicacions d'escriptori remot
- Són aplicacions externes accedides mitjançant tecnologies d'escriptori remot
- Tecnologies utilitzades: Citrix

•

Aplicacions basades en solucions .NET
- Són aplicacions gestionades per proveïdors externs utilitzant aquest tipus de
tecnologies que s’executen majoritàriament a la infraestructura de l’Ajuntament
- Tecnologies: ASPx, .NET

•

Aplicacions J2EE/JavaEE
- Són aplicacions majoritàriament creades internament per l'Ajuntament i
centrades en un desenvolupament basat en JavaEE, utilitzant Apache Tomcat
com a plataforma d'execució
- Tecnologies Utilitzades: Apache Tomcat 7/8/8.5, Jetty, JBoss, GWT, Java 7 i 8.

•

Aplicacions LAMP
- Solucions OpenSource desplegades i personalitzades a les necessitats pròpies
de l'Ajuntament
- Tecnologies: Linux + Apache + MySQL + PHP

•

Aplicacions cloud-ready
- Són aplicacions que s’han dissenyat i construït amb paradigmes i eines
pensades per poder ser executades en entorns altament escalables.
- Tecnologies utilitzades: MongoDB, Redis

A l’ANNEX IX es troba la relació detallada de les aplicacions i serveis web més rellevants
utilitzades actualment.
L’Ajuntament disposa d’un equip intern reduït de desenvolupament que s’encarrega
fonamentalment del cicle de vida de les solucions corporatives (JavaEE) que requereixen
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d’un alt grau d’adaptació als procediments interns de l’Ajuntament i a la legislació pública
aplicable.
En relació als repositoris de dades, les aplicacions corporatives actuals utilitzen
fonamentalment sistemes de bases de dades relacionals (Oracle i MySQL).
La infraestructura actual d’aplicacions es centra en l’execució de les aplicacions i serveis web
en un conjunt de màquines virtuals, de les quals l’Ajuntament ha de gestionar tota la pila
d’execució.
Es demana una plataforma PaaS per la gestió de les aplicacions i serveis web, que permeti
donar resposta a les necessitats que apareixeran durant la durada del contracte, com són:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posada en marxa d’aplicacions i serveis web de càrrega molt elàstica o variable
Suport per l’execució de contenidors linux de forma nativa
Capacitats natives d’escalabilitat en entorns híbrids
Alta capacitat d’automatització de tot el cicle de les aplicacions (construcció, test,
desplegament, operació, actualitzacions, etc.)
Homogeneïtzació, certificació i control dels run-times d’execució
Plataforma multi-tenancy, que permeti:
- treballar amb múltiples usuaris, rols i grups
- gestionar múltiples projectes
- oferir múltiples llenguatges de programació
- gestionar múltiples run-times d’execució
- segmentar els entorns de desenvolupament, integració i producció
- capacitats d'auto-provisió de nous entorns de treballs per als desenvolupadors,
reduint al mínim el temps i recursos humans necessaris per la creació d’aquest
entorns
permetre la compilació i construcció d’aplicacions desatesa
permetre l’adaptació dels procediments de promoció d’aplicacions entre els diferents
entorns (desenvolupament -> integració -> producció) d’acord als requeriments de
l’equip tècnic de l’Ajuntament
integració natural amb eines d’integració contínua
integrat amb el sistema de monitorització proposat
capacitat per desplegar solucions de fonts de dades NoSQL
alt grau d’independència de la infraestructura física i/o virtual necessària per l’execució
de les aplicacions
possibilitat de migrar càrregues i/o aplicacions a proveïdors externs de cloud
capacitat de comptabilitzar l’ús de recursos a la plataforma d’aplicacions per projecte
i/o per usuaris
capacitat d’estendre les capacitats de plataforma amb nous llenguatges i run-times
d’aplicacions
gestió simple de la plataforma, amb capacitats d’ús i administració remotes
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La plataforma PaaS inclourà el servei de manteniment de programari per la durada del
contracte, en modalitat remota, finestra d’atenció 8x5, i temps de resposta següent dia
laborable. Es valorarà que aquest servei inclogui un suport empresarial prestat pel fabricant
del programari.
Queden fora de l’àmbit de gestió del PaaS les aplicacions d’escriptori (aplicacions Visual
Basic, Speedware, Java per escriptori, etc.).
L’adjudicatari s’encarregarà de definir el disseny final de l’arquitectura de la nova plataforma
d’aplicacions i serveis web atenent els requeriments plantejats i les necessitats identificades
per l’equip tècnic de l’Ajuntament, així com de la seva implementació, administració i gestió
operativa.
L’adjudicatari assumirà l’actualització continua de la plataforma segons el cicle de llançament
de versions del fabricant de la solució, mantenint els següents temps màxims diferencials
entre la disponibilitat i la seva instal·lació:
•
•

6 mesos entre versions menors (x.y -> x.z)
1 mes per a actualitzacions de seguretat i/o resolució de problemes greus (bugs i
security fixes)

L’Ajuntament vol disposar d’un entorn operatiu amb aquesta nova plataforma en un termini
màxim de sis mesos a comptar des de l’inici del contracte, i així posar en producció les
primeres aplicacions a partir del tercer trimestre. El licitador inclourà a la proposta un pla de
desplegament de la plataforma detallant les tasques que portarà a terme i quins recursos
destinarà.
L’adjudicatari haurà de donar suport tècnic als equips de desenvolupament i d’operacions de
l’Ajuntament en els següents aspectes:
•
•
•
•

en el procés d’adaptació de l’actual cicle de vida de les aplicacions corporatives
(JavaEE internes i LAMP) cap a la nova plataforma d’aplicacions
en l’anàlisi i adequació dels run-times proporcionats per la plataforma a les necessitats
de les aplicacions de l’Ajuntament
en la creació de nous run-times en cas que no es pugui adaptar de forma fàcil les
aplicacions als proporcionats per la plataforma
en la parametrització dels procediments de promoció i publicació d’aplicacions als
diferents entorns

Els membres de l’equip tècnic de l’Ajuntament hauran de disposar dels permisos suficients en
la plataforma per poder realitzar les seves tasques sense la necessitat d’intervenció de l’equip
de l’adjudicatari, o en tot cas, només en moments molt puntuals i justificats. La relació
d’accions que podrà realitzar cadascun dels perfils dels tècnics de l’ajuntament es decidirà
d’acord amb l’adjudicatari, un cop analitzades les capacitats de la solució.
Altrament, les aplicacions que per la seva complexitat tecnològica o característiques
tècniques no es puguin migrar a la nova plataforma, residiran a la infraestructura de
virtualització. L’adjudicatari s’encarregarà de la generació de plantilles per la creació dels runtimes necessaris per aquestes aplicacions a la infraestructura de virtualització. Aquestes
plantilles han de permetre crear un entorn plenament funcional on l’equip tècnic de
l’Ajuntament pugui desplegar les aplicacions empaquetades de forma ràpida i àgil.
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Es valorarà la creació, manteniment i control de versions dels automatismes necessaris per
realitzar tant el desplegament de nous entorns d’execució d’aplicacions com el desplegament
de les aplicacions corporatives sobre els mateixos, d’acord amb els procediments estàndard
de l’Ajuntament.
AUTOMATITZACIÓ
Es considera indispensable disposar d’un sistema per l’automatització de tasques
relacionades amb l’administració, operació i manteniment de la infraestructura, com ara
tasques d’aprovisionament, desplegament, configuració, etc..
Les tasques susceptibles d’automatització són aquelles que per la seva naturalesa afecten a
un nombre considerable de màquines, o bé perquè són tasques que es repeteixen amb una
certa freqüència.
També seran candidates a ser automatitzades les tasques que per la seva complexitat o
criticitat sigui convenient disposar d’un procés automatitzat que permeti minimitzar les
potencials incidències derivades de l’execució manual.
Són exemples d’automatització els següents:
•

Desplegament d’un servei web
Aquest automatisme engloba des de la creació de la màquina virtual amb el
programari adient per tal de donar aquest servei web. També ha d’incloure les
configuracions a la resta de elements de la infraestructura i que requereixen que
aquest servei funcioni correctament, per exemple obrir ports en el tallafocs, obrir
accessos a servidors que continguin les bases de dades. També ha d’incorporar les
modificacions en els equips de xarxa per tal que aquestes comunicacions es realitzin
correctament. Tot això sense la intervenció de l’equip tècnic de l’Ajuntament ni de
l’adjudicatari.

•

Desplegament i control de versions d’un programari
Aquest automatisme englobaria les tasques d’instal·lació o actualització del
programari al conjunt d’equips client que es determini.

Les funcionalitats, prestacions i característiques mínimes que ha de tenir el sistema
d’automatització són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ús d’un repositori centralitzat d’automatismes
Funcionalitat d’inventaris dinàmics
Possibilitat de desplegar arxius d’instal·lació en diferents formats (msi, exe, bat, etc.)
Suport al desplegament de programari per Windows i per les distribucions de Linux
més comunes
Selecció agrupada o individual dels equips afectat per l’execució d’un automatisme
Integrat amb l’Active Directory de Microsoft per realitzar els desplegaments
Funcionalitat de desplegament en format silenciós
Integrat amb el sistema CMP proposat
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El sistema d’automatització inclourà el servei de manteniment de programari per la durada del
contracte, en modalitat remota, finestra d’atenció 8x5, i temps de resposta següent dia
laborable.
Les funcionalitats, prestacions i característiques valorables del sistema d’automatització són
les següents:
•
•
•
•
•

Funcionament sense necessitat d’instal·lar agents als clients
Seguretat d’accés basada en rols (administradors, operadors, etc..)
Nombre de formats de fitxers d’instal·lació que és capaç de desplegar
Funcionalitat de desinstal·lació de programari
Funcionalitat d’actualització de programari

Amb la voluntat d’orientar el CPD cap a un concepte de “Infraestructura as a code”,
l’adjudicatari haurà de generar els automatismes per a les tasques repetitives estàndard de la
infraestructura, com la gestió d’usuaris, gestió del cicle de vida de les VMs i altres. A títol
orientatiu, els automatismes bàsics que podrien formar part d’un primer lliurament són:
•
•
•
•
•
•
•

Creació de VM partint de diferents plantilles i sistemes operatius
Gestió de Snapshots (creació, eliminació)
Gestió de Backups manuals (creació, eliminació)
Configuració del sistema de monitorització per incorporar els serveis bàsics d’un
servidor desplegat (ús de CPU, ús de memòria, espai a les unitats, tràfic de xarxa, ...)
Gestió dels tallafocs Linux amb Iptables
Gestió dels tallafocs Palo Alto
Gestió del balancejador F5 BIG-IP

La proposta del licitador haurà d’incloure una relació argumentada dels automatismes que té
previst desenvolupar, detallant quins recursos destinarà. L’abast i idoneïtat d’aquesta relació
d’automatismes serà objecte de valoració.
L’equip tècnic de l’Ajuntament podrà executar els automatismes creats segons el seu rol a
l’eina d’automatització o segons rols definits i acordats en altres eines de self-provisioning
desplegades.
AUDITORIA CENTRALITZADA DE LOGS
Es demana un sistema d’auditoria centralitzada de logs amb les següents característiques i
funcionalitats mínimes:
•
•
•
•
•
•
•

Recollida de logs dels diferents sistemes, incloent dispositius, serveis i aplicacions
Registre i emmagatzematge centralitzat de logs
Funcionalitat de filtratge i ordenació dels logs per múltiples criteris
Funcionalitat d’anàlisi avançada
Suport per les plataformes, sistemes, equips i aplicacions més comuns
Generació d’alertes
Generació d’informes
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Les funcionalitats, prestacions i característiques valorables del sistema d’auditoria de logs són
les següents:
•
•
•
•
•
•

Integrat amb el sistema de monitorització o ser la mateixa solució
Capacitat de creació de dashboards personalitzats
Creació i generació d’informes personalitzats
Capacitat predictiva de detecció de potencials incidents abans que es produeixin
Gestió de dades històriques, amb possibilitat d’exportació i importació de dades pel
seu futur anàlisi en cas de necessitat
Capacitat d’incorporar infraestructura de cloud

L’adjudicatari s’encarregarà de la gestió, manteniment i operació del sistema d’auditoria
centralitzada de logs pel seu correcte funcionament, actualitzant la seva configuració per
recollir els logs generats per tots els elements de la infraestructura de l’Ajuntament.
El sistema d’auditoria centralitzada de logs inclourà el servei de manteniment de programari
per la durada del contracte, en modalitat remota, finestra d’atenció 8x5, i temps de resposta
següent dia laborable.
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DE NAVEGACIÓ
Es valorarà incloure a la proposta un sistema de recollida i registre de l’activitat de navegació
web dels usuaris de l’Ajuntament, filtratge de URL i generació d’informes. Aquest sistema
haurà de permetre configurar el temps de retenció de la informació emmagatzemada, per
disposar d’un històric de l’activitat de navegació.
Les funcionalitats, prestacions i característiques valorables d’aquest sistema són les
següents:
•
•
•

Funcionalitat de filtratge de URL basat en categories predeterminades
Funcionalitat de generació d’informes d’activitat avançats, amb selecció del conjunt de
dades per atributs i personalització del format de presentació
Gestió dels diferents perfils d’usuari basada en polítiques

L’adjudicatari s’encarregarà de la gestió, manteniment i operació del sistema de registre de
l’activitat de navegació dels usuaris pel seu correcte funcionament.
El sistema de registre de l’activitat de navegació inclourà el servei de manteniment de
programari per la durada del contracte, en modalitat remota, finestra d’atenció 8x5, i temps de
resposta següent dia laborable.
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SERVEIS DE CLOUD PÚBLIC
Es demana incloure a la proposta la subscripció de serveis d’un proveïdor de cloud públic per
disposar de les següents capacitats mínimes:
•
•

Capacitat d’emmagatzematge per dades, d’accés poc freqüent, amb un mínim de 4 TB
Capacitat de càlcul, en modalitat IaaS, per allotjar dos VM amb serveis WEB
(Linux/Apache/Tomcat, 2 vCPU 4GB RAM, 40GB DISC)

Aquests serveis serviran com a base per començar a integrar serveis de cloud públic en la
infraestructura tecnològica de l’Ajuntament i iniciar l’adopció del model de Cloud Computing.
En el cas que el disseny de còpies de seguretat proposat contempli l’emmagatzematge al
cloud per les còpies com a suport de destí, el licitador inclourà a la seva proposta la capacitat
d’emmagatzematge específica necessària per aquest ús, addicional a l’anteriorment indicada.
El licitador haurà de ser el proveïdor dels serveis de cloud públic amb infraestructura pròpia o
bé distribuïdor homologat de serveis de tercers. En qualsevol cas, pels serveis proposats
haurà de demostrar experiència d'un mínim de dos anys.
El licitador inclourà a la seva proposta la següent informació:
•
•
•
•

Descripció detallada dels serveis proposats i les seves limitacions
Aspectes relacionats amb la seguretat de la informació i el compliment de la normativa
legal aplicable
Informació bàsica del proveïdor dels serveis de cloud i la seva infraestructura
Estimació de les necessitats tecnològiques en l’àmbit de les comunicacions per
suportar l’ús dels serveis de cloud públic proposats

SERVEIS DE MANTENIMENT DE MAQUINARI I PROGRAMARI
El licitador inclourà a la proposta els següents serveis de manteniment de maquinari i
programari:
•

Manteniment de Maquinari
S’entén per serveis de manteniment de maquinari el següent conjunt de serveis:
-

-

Suport tècnic especialitzat per l’atenció i resolució d’incidències i
consultes, amb els desplaçaments, dietes i totes les despeses logístiques que
se’n derivin
Equips i components de recanvi necessaris per la substitució o
reparació dels equips en cas d’avaria
Subscripcions i/o aprovisionament de llicències que donin dret a
l’actualització de versions del SO específic i microprogramari per atendre els
requeriments indicats a l’apartat 5.2 PLA D’ACTUALITZACIONS
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•

Manteniment de Programari
S’entén per serveis de manteniment de programari el següent conjunt de serveis,
aplicables als SO dels servidors, programes, i aplicacions:
-

Suport tècnic especialitzat per l’atenció i resolució d’incidències i
consultes
Subscripcions i/o aprovisionament de llicències que donin dret a
l’actualització de versions i aplicació de pedaços per atendre els requeriments
indicats a l’apartat 5.2 PLA D’ACTUALITZACIONS.

Aquests serveis seran prestats pels fabricants del maquinari o programari, tret dels casos
particulars següents:
•

Productes de Microsoft
El suport tècnic especialitzat per l’atenció i resolució d’incidències i consultes podrà
ser prestat per l’adjudicatari amb recursos propis i amb les eines i recursos de suport
bàsic i gratuït de Microsoft.

•

Programari lliure
Si es demana explícitament el servei de manteniment de programari del fabricant,
obligatòriament el programari lliure haurà de tenir suport empresarial i els serveis
seran prestats pel fabricant.
Altrament, els serveis podran ser prestats pel fabricant, si es tracta de programari lliure
amb suport empresarial, o bé per l’adjudicatari amb recursos propis i el suport de la
comunitat.

•

Obsolescència
En els casos de maquinari i programari existent pels quals, per la seva obsolescència,
no sigui viable disposar dels serveis del seu fabricant, aquests podran ser prestats per
l’adjudicatari.

Els serveis de manteniment de maquinari i de manteniment de programari s’inclouran, pels
sistemes relacionats a l’apartat 4 INFRAESTRUCTURA TECNOLÒGICA, tal com s’especifica
en cada cas, i també s’inclouran parcialment per alguns altres sistemes de la infraestructura
existent de l’Ajuntament.
A l’ANNEX VII es troba la relació completa i detallada dels elements d’infraestructura,
sistemes, middleware i aplicacions per als quals es prestaran els serveis de manteniment de
maquinari i programari.
Pels sistemes objecte d’aprovisionament i renovació tecnològica, s’inclouran també els
manteniments de maquinari i programari dels elements existents que hagin de ser substituïts,
fins la finalització del projecte d’aprovisionament i renovació tecnològica corresponent, la
posada en funcionament dels sistemes substituts, i fins que siguin retirats de la infraestructura
i es deixin d’utilitzar.
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Es disposa de varis contractes de llicenciaments i subscripcions vigents pel programari
propietari que ho requereix. L’adjudicatari podrà fer ús dels mateixos per donar cobertura a tot
o part del manteniment de programari demanat, i complementant-ho amb els llicenciaments i
subscripcions addicionals que siguin necessaris d’acord amb la política de llicenciament de
cada fabricant. Finalitzada la seva vigència, si els sistemes afectats han de continuar
utilitzant-se, l’adjudicatari haurà de contractar els llicenciaments i subscripcions necessaris
per donar continuïtat al serveis prestats.
A l’ANNEX VIII es troba la relació detallada de llicenciaments i subscripcions vigents, que es
pot resumir així:
Producte
VMWare vSphere
Microsoft Windows Server
Microsoft Exchange Server
Oracle Database
Backup Exec
Antivíric McAfee

Data finalització
subscripció de manteniment
Març 2020
(sense subscripció)
(sense subscripció)
Novembre 2019
Agost 2019
Abril 2020

Es disposa de les següents garanties de fabricant vigents, dels equips de més recent
adquisició:
Equip

Data instal·lació

Manteniment Maquinari

Període

NetApp E2712
NetApp E2712
Dual Controller
9 x 4TB NL-SAS 7.2K

Febrer 2017

On site, 24x7
Temps de resposta 4 hores

3 anys

Maig 2019 (1)

On site, 24x7
Temps de resposta 4 hores

3 anys

Febrer 2018

On site, 24x7
Temps de resposta 4 hores

3 anys

Maig 2019 (1)

On site, 24x7
Temps de resposta 4 hores

3 anys

Desembre 2017

On site, 8x5
Temps de resposta NBD

3 anys

1 x DE212C
15 x 4TB NL-SAS 7.2K
NetApp E2812
NetApp E2812
Dual Controller
12 x 4TB NL-SAS 7.2K
1 x DE224C
24 x 1.2TB SAS 10K
Servidor OpenScape
Dell PowerEdge R630

(1)

Previsió a data de la redacció del present document
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SERVEIS TIC
La relació de serveis TIC i la seva criticitat associada pels quals l’adjudicatari haurà de vetllar
el correcte funcionament és la següent:
Servei TIC
Antivíric
Arxius centralitzat
Auditoria centralitzada de logs
Automatització
Base de dades corporativa
CMP
Còpies de seguretat
Correu electrònic
DFS
DHCP
Directori actiu i autenticació
DNS
Dominis Windows
Emmagatzematge
Monitorització
PaaS
Registre de l'activitat de navegació
Servidors
Virtualització
VPN
WiFi
Xarxa de comunicacions

Criticitat
Baixa
Alta
Baixa
Mitja
Alta
Mitja
Mitja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Mitja
Baixa
Alta
Alta
Mitja
Mitja
Alta

La següent relació de serveis TIC addicionals i la seva criticitat associada, tot i que no forma
part de l’abast del present contracte, s’haurà de tenir present per les aturades programades
de serveis i per assignar la prioritat de les incidències que els pugui afectar:
Servei TIC
Apps_Corporatives
Apps_Departamentals
Apps_Externes
Biometrics
Business Intelligence
Cartelleria Digital
Claus Electròniques
Formació
Geoposicionament
Gestor de Cues Atenció al Públic
Gravació Càmeres Videovigilància

Criticitat
Alta
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Baixa
Mitja
Alta
Alta
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Servei TIC
Gravació de Trucades Policia
Impressió
Intranet
Inventari Gestió Incidències
Llicències
Multimedia Streaming
OpenData
OwnCloud
SSO
Veu
Temps
Videoactes
Web

Criticitat
Alta
Mitja
Alta
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Alta
Alta
Mitja
Alta
Alta

SERVEIS GESTIONATS
Es descriuen a continuació tots els aspectes i condicions de la prestació de serveis que
contemplarà l’adjudicatari, amb l’objectiu de garantir la correcta operació dels sistemes dintre
de l’ANS i qualitat de servei establerts.
Per la prestació dels serveis, l’adjudicatari es guiarà sempre basant-se en criteris de qualitat,
per la qual cosa es valoraran les metodologies i procediments estàndards que proposa aplicar
(PRINCE, COBIT, PMI, ITIL, i altres similars que siguin d’interès).
ABAST
Les responsabilitats, funcions i activitats que assumirà l’adjudicatari cobriran tots els àmbits
relacionats amb la gestió integral dels sistemes informàtics i de comunicacions de
l’Ajuntament, i les podem classificar en els següents grups de serveis.
•

Aprovisionament, Renovació Tecnològica i Desplegament


Gestió i execució dels projectes
Direcció i execució de projectes d’aprovisionament i renovació tecnològica de
sistemes i d’aprovisionament i desplegament de sistemes nous i addicionals
derivats del contracte.
Les activitats realitzades cobriran tots els eixos més comuns en l’àmbit de la
gestió de projectes: planificació, control de l’execució, proves de validació,
gestió de canvis, gestió de la comunicació, assegurament de la qualitat,
coordinació amb tots els actors involucrats, etc.
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En el cas de l’aprovisionament i desplegament de sistemes addicionals, no
contemplats inicialment en el present contracte i que s’hagin de portar a terme
al llarg de la seva durada, l’esforç dedicat a cada projecte es comptabilitzarà
com a part del cost variable dels serveis, i el projecte corresponent haurà de
ser prèviament validat pel responsable del contracte de l’Ajuntament.
Aquest servei serà transversal i també s’aplicarà a qualsevol canvi en els
sistemes que comporti una elevada complexitat.





Logística de recepció
Recepció i verificació d’equipament i materials rebuts dels proveïdors de
maquinari i programari
Muntatge dels equips i els seus components
Classificació i retirada ecològica dels embalatges i altres residus, fent ús dels
contenidors adients per cada tipus de residu
Logística de retirada
Classificació, retirada, trasllat a un centre homologat i destrucció segura de tot
l’equipament obsolet que es deixi d’utilitzar al llarg del contracte.
Aquests serveis seran prestats per un proveïdor especialitzat homologat en
l’àmbit de reciclatge i destrucció segura, que garanteixi la cadena de custòdia
del trasllat de l’equipament des de l’Ajuntament fins al centre de reciclatge, i la
destrucció total de la informació que pugui contenir. Aquest proveïdor haurà
d’emetre un certificat on consti la relació d’equipament tractat i la destrucció
total de la informació.

•

Consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing
Aquest servei inclourà activitats específiques de consultoria per acompanyar als tècnics
de l’Ajuntament en l’adopció del model de Cloud Computing, facilitar la migració gradual
de serveis TIC al cloud, i donar suport tècnic expert en aquests àmbits.

•

Administració, Operació i Suport Tècnic
S’inclouen en aquest grup totes les activitats que tinguin com a finalitat garantir l’operativa
dels sistemes i serveis, la salvaguarda de la informació, la seguretat extrem a extrem, i la
millora contínua. Seran aplicables a tota la infraestructura existent en cada moment, sigui
o no objecte de canvi dins el present contracte.
La relació indicada a continuació, tot i no ser exhaustiva, sí és representativa de les
responsabilitats, funcions i activitats que assumirà l’adjudicatari. Per tant, estaran incloses
altres responsabilitats, funcions i activitats que no estan explícitament relacionades, però
atenen a la mateixa tipologia i finalitat abans esmentada. Tanmateix, la relació s’adaptarà
als canvis que es produeixin en els sistemes durant la durada del contracte i a les
necessitats de l’Ajuntament.
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-

Suport tècnic i helpdesk
Rebre, detectar, atendre, registrar, documentar, prioritzar, resoldre i si s’escau
derivar les incidències, peticions i consultes que es recullin pels diferents
canals de comunicació, en règim 24x7 i 365 dies l’any.
Utilitzar el sistema de gestió d’incidències de l’Ajuntament, basat en la solució
GLPI, amb independència de que l’adjudicatari pugui disposar del seu propi
sistema.
Escalar incidències a equips de suport intern o extern de nivell superior, així
com la gestió de garanties i serveis dels fabricants de maquinari i programari.
Gestió del sistema de monitorització per atendre i tractar les alertes
Gestió del sistema d’auditoria centralitzada de logs per atendre i tractar les
alertes
Desplaçament a les instal·lacions de l'Ajuntament per a la resolució
d’incidències que requereixin atenció presencial
Reparació o substitució d’equips o components avariats, incloent
desplaçaments, mà d’obra, i els serveis de logística necessaris
Planificació i coordinació
Planificar les aturades de servei necessàries per portar a terme les actuacions,
minimitzant l’impacte en el seu normal funcionament
Accions de coordinació per la resolució d’incidències i l’aplicació de canvis de
configuració, tant amb l’equip tècnic de l’Ajuntament com amb altres actors
involucrats
Gestió de garanties i serveis de manteniment amb els fabricants del maquinari i
programari o amb altres proveïdors



Assistència tècnica
Col·laborar amb l’equip tècnic de l’Ajuntament i amb altres proveïdors per al
desplegament i configuració de nous serveis
Coordinar amb altres proveïdors les activitats que es portin a terme als CPDs i
afectin als serveis TIC, com és el cas de les actuacions sobre equips en
garantia o mantinguts per tercers, el sistemes de SAI, climatització, cablatge,
etc..






Activitats d’instal·lació i desplegament
Instal·lació, desplegament i configuració de servidors virtuals
Instal·lació, desplegament i configuració de BBDD Oracle i MySQL
Instal·lació, desplegament i configuració de les aplicacions gestionades
Instal·lació, desplegament i configuració de clients o agents d’eines de gestió
dels servidors (monitorització, control remot, inventari, etc.)



-







Canvis de configuració
Del SO de tots els servidors físics i virtuals
De tots els equips de la xarxa de comunicacions
De les aplicacions gestionades
De tots els sistemes que formen part de la infraestructura
Actualització de SO, programari, microprogramari
Actualitzar tots els elements que formen part de la infraestructura d’acord amb
les condiciones indicades a l’apartat 5.2 PLA D’ACTUALITZACIONS
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-

Còpies de seguretat
Configurar el sistema de còpies de seguretat per donar compliment a la política
de còpies de seguretat establerta
Revisar el correcte funcionament dels processos de còpia de seguretat
Executar les tasques de recuperació i de les recuperacions periòdiques de
validació
Automatització
Creació d’automatismes, diàlegs i funcionalitats pel self-provisioning
Tasques periòdiques
Executar les tasques periòdiques que es determinin necessàries pel correcte
funcionament dels sistemes i serveis




Activitats preventives
Gestionar la capacitat, revisant periòdicament l’evolució del consum de
recursos i identificant necessitats futures
Revisar periòdicament la infraestructura per la identificació de punts febles i
portar a terme accions de resolució
Fer ús de les eines de detecció avançada per identificar potencials incidents
Realitzar proves de funcionament en entorns diferents al de producció



Trasllat d’equipament
Canvis d'ubicació de l’equipament quan sigui necessari




-







Polítiques de seguretat
Aplicar les polítiques de seguretat establertes per l’accés físic i lògic als
sistemes i a la informació
Aplicar les polítiques de seguretat establertes per la preservació de la
informació i la disponibilitat dels sistemes
Documentació
Elaborar i mantenir actualitzada en tot moment la documentació de tota la
infraestructura, sistemes, serveis, maquinari, programari, aplicacions i
processos
Elaborar i mantenir actualitzada en tot moment la documentació operativa dels
mètodes i procediments tècnics
Elaborar i mantenir actualitzat en tot moment l’inventari amb l’eina de gestió
d’inventari de l’Ajuntament

En el cas dels sistemes objecte d’aprovisionament i renovació tecnològica, aquest grup de
serveis es prestaran també pels sistemes existents a substituir, fins la finalització del
projecte d’aprovisionament i renovació tecnològica corresponent i la posada en
funcionament del sistema resultant.
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PLA D’ACTUALITZACIONS
El licitador inclourà a la seva proposta un pla d’actualitzacions per tots els sistemes que
formen part de la infraestructura de l’Ajuntament, i que serà objecte de valoració. Aquest pla
serà aplicable per pedaços, minor releases i major releases, i contemplarà els següents
aspectes:
●

Elements a actualitzar
S’inclourà una relació detallada dels elements objecte de les actualitzacions, entre els
quals hi haurà com a mínim els següents:
-

Elements físics
 Microprogramari i SO específic d’equips de la xarxa de comunicacions
 Microprogramari i SO específic de les cabines d’emmagatzematge
 Microprogramari i SO específic de la llibreria de cintes
 Microprogramari de servidors

-

Elements lògics: Sistemes, SO, Middleware i Aplicacions
 Hipervisors i managers
 CMP, PaaS i automatització
 SO dels servidors Windows, tant físics con virtuals
 SO dels servidors Linux, tant físics con virtuals
 Bases de dades Oracle i MySQL
 Sistemes de correu electrònic Exchange i Postfix
 Servidors d’aplicacions Jboss i Tomcat
 Firewall Linux amb Iptables
 VPN OpenVPN
 Sistema d'antivirus, amb motor, definicions, i firmes
 Agents de virtualització
 Sistema de còpies de seguretat
 Sistema de monitorització
 Auditoria centralitzada de logs
 Registre de l’activitat de navegació dels usuaris

●

Finestra d’actualització
L’horari d’execució de les actualitzacions s’acordarà amb una antelació raonable, i es
tindran en compte els riscos de provocar incidències i l’impacte que poden tenir en el
normal funcionament dels serveis. Les actualitzacions que requereixin l’aturada d’un
servei es portaran a terme fora de l’horari d’oficina de l’Ajuntament.

●

Periodicitat
El licitador concretarà a la seva proposta la freqüència i/o el disparador de les
actualitzacions. Com a mínim haurà de contemplar els següents disparadors:
-

Sol·licitud directa
 Com a part d’un tiquet de suport o per una recomanació publicada pel
fabricant o el desenvolupador
 Petició de l’equip tècnic de l’Ajuntament per atendre alguna necessitat
 Per resoldre una vulnerabilitat detectada
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-

Requeriment indirecte
 Quan el desplegament d’un nou programari o actualització d’un
programari existent requereix una actualització de l’element subjacent

-

Disparadors temporals
 Actualitzacions crítiques, amb un màxim d’una setmana des de la seva
disponibilitat
 Actualitzacions no crítiques, amb un màxim d’un mes des de la seva
disponibilitat
 Actualitzacions opcionals, sota demanda de fabricant, l’Ajuntament o
l’adjudicatari
 Actualitzacions de firmes d'antivirus, amb un màxim de 3 jornades
naturals des de la seva disponibilitat
 Actualitzacions de major releases, per regla general amb un màxim de
12 mesos des de la seva disponibilitat.

Rebran un tractament especial i particular, en molts casos amb periodicitat superior a
12 mesos, les actualitzacions de major releases dels següents elements:
-

SO Microsoft Windows Server (1)
SO Linux
Sistema de correu Microsoft Exchange (1)
Bases de dades Oracle
Bases de dades MySQL
Servidors d’aplicacions JBoss
Servidors d’aplicacions Tomcat

(1) En el cas particular dels productes Microsoft, es demana realitzar al llarg del
contracte com a màxim 2 actualitzacions de major release: una per actualitzar a la
versió més recent disponible actualment amb el llicenciament existent segons
consta a l’ANNEX VIII, i una altra per actualitzar a una versió superior de les que
s’alliberin al llarg del contracte.
●

Metodologia
La metodologia a seguir pel tractament de les actualitzacions ha de contemplar la
generació d’un tiquet i presentar un flux d’aprovació. El tiquet haurà de tenir associada
la següent informació:
-

Objecte de l’actualització, descripció breu i equip tècnic involucrat
Pla d’acció, avant-projecte o pla de projecte, segons la naturalesa de
l’actualització
Temps previst per executar l’actualització
Horari proposat per la intervenció
Temps d'aturada dels serveis, en cas que calgui aturar
Anàlisi quantitatiu i qualitatiu del risc d’aturada fortuïta o mal funcionament i
possible impacte, en cas que no calgui aturar
Pla de contingència si l’actualització no finalitza correctament i s’ha de desfer el
canvi, amb descripció del mètode a seguir i el temps necessari per portar-lo a
terme
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-

Joc de proves per verificar l’èxit de l’actualització, i que en ocasions s’haurà
d’executar amb la col·laboració de l’Ajuntament
Llicenciament que dona cobertura a l’actualització, si s’escau
Validació de la compatibilitat amb els sistemes amb els que s'interacciona
Validació de la capacitat de recuperar còpies de seguretat sobre la versió
actualitzada

Les actualitzacions més rutinàries i consolidades, com per exemple les d'actualització
de firmes d'antivirus, poden seguir una altre metodologia més eficient basada en
l’automatització i acordada prèviament.
En la mesura del possible, s’intentarà evitar les actuacions en els dies previs a la
celebració d’un ple municipal o en dates assenyalades, i en cas de plantejar-se
requeriran l’aprovació prèvia de l’Ajuntament.
ACORD DE NIVELL DE SERVEI
La qualitat dels serveis prestats es mesurarà atenent a les següents mètriques, que formaran
part de l’Acord de Nivell de Servei (ANS):
•
•
•

Temps de resposta i resolució
Disponibilitat
RTO i RPO

El licitador inclourà a la seva proposta els seus compromisos per aquestes mètriques, que
compliran amb els mínims demanats i seran objecte de valoració.
TEMPS DE RESPOSTA I RESOLUCIÓ
Es defineixen quatre nivells de prioritat de les incidències amb els següents objectius de
compliment mínims pels temps de resposta i temps de resolució:
Prioritat
Molt Alta
Alta
Mitja
Baixa

Temps mesurat
Natural
Natural
Laborable
Laborable

Temps de resposta Temps de resolució
Condició Objectiu Condició Objectiu
<= 1h
95%
<= 3h
95%
<= 2h
90%
<= 6h
90%
<= 4h
85%
<= 12h
85%
<= 16h
80%
<= 48h
80%

Temps de resposta és el temps transcorregut des de la notificació de la incidència, petició o
consulta pels canals estipulats, o l’aparició de l’alerta al sistema de monitorització o
d’auditoria centralitzada de logs, fins que el prestador del servei inicia les accions
específiques per resoldre el cas, incloent l’anàlisi i avaluació preliminars del mateix i la
comunicació a l’Ajuntament d’un compromís de temps de resolució.
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Temps de resolució és el temps transcorregut des de la notificació de la incidència, petició o
consulta pels canals estipulats, o l’aparició de l’alerta al sistema de monitorització o
d’auditoria centralitzada de logs, fins que el cas queda resolt o bé fins que s’habiliten els
mecanismes per anular temporalment l’impacte en els serveis.

Per les prioritats molt alta i alta, els temps es consideren naturals, per tant, per la seva
mesura es comptabilitzarà tot el temps transcorregut.
Per les prioritats mitja i baixa, els temps es consideren laborables, per tant, per la seva
mesura es comptabilitzarà només el temps transcorregut dins la franja horària laborable de
l’Ajuntament.
La resposta a les incidències ha de ser l'adequada per garantir en primer lloc una ràpida
recuperació del servei afectat, i en segon lloc, la resolució permanent del problema que ha
causat la incidència.
La prioritat dels casos la determinarà l’Ajuntament atenent a criteris de criticitat del servei
afectat, i la urgència i impacte del cas en l’organització i els serveis oferts als ciutadans.
DISPONIBILITAT
Es defineixen tres nivells de criticitat dels serveis TIC amb els següents objectius de
compliment mínims per la disponibilitat:
Criticitat
Alta
Mitja
Baixa

Disponibilitat
99,9%
99%
97%

Disponibilitat d’un servei TIC es mesurarà mensualment i és el rati del temps en què
funciona amb normalitat dividit pel temps del període.
Per la seva mesura no es tindran en compte les franges de temps afectades per les
situacions següents:
•
•

Aturades de servei programades
Caigudes de servei provocades per elements o serveis que estan fora de l’abast del
present contracte

A l’apartat 4.17 SERVEIS TIC es troba la criticitat associada a cada servei TIC.
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RTO i RPO
Els factors RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective) proposats seran
d’aplicació tant en els casos de recuperació d’un servei o conjunt de serveis de forma
individual, com en els escenaris de recuperació davant de desastres.
En funció de la criticitat del serveis TIC s’estableixen els següents objectius de compliment
mínims pels factors RTO i RPO:
Criticitat
Alta
Mitja
Baixa

RTO
< 2h
< 8h
< 24h

RPO
< 2h
< 8h
< 24h

RTO d’un servei TIC és el temps màxim de restauració del normal funcionament que es pot
assumir en cas de caiguda del servei o declaració de desastre. La mesura d’aquest temps es
farà de manera diferent segons aquests dos escenaris possibles:
•

Caiguda d’un servei o conjunt de serveis de forma individual
El temps comptarà des del moment de la caiguda del servei.

•

Declaració de desastre
El temps comptarà des del moment de la declaració formal de desastre i activació del
pla de recuperació davant de desastres.

RPO d’un servei TIC és el temps màxim de pèrdua de dades que es pot assumir en cas de
caiguda del servei o declaració de desastre.
Per la mesura dels factors RTO i RPO i l’avaluació de l’assoliment de l’ANS, es tindran en
compte els escenaris reals que s’hagin produït i també les proves de funcionament i validació
establertes.
A l’apartat 4.17 SERVEIS TIC es troba la criticitat associada a cada servei TIC.
ANS PER FASES
L’ANS aplicable a cadascuna de les fases del contracte serà el següent:
•

Fase d’apoderament
L’adjudicatari del present contracte no estarà sotmès al compliment de l’ANS
proposat.

•

Fase de transició
La fase de transició per cadascú dels serveis que depenen de sistemes subjectes a
una renovació tecnològica o de sistemes nous a desplegar, està determinada pel
període comprès entre la finalització de la fase d’apoderament i la finalització dels
projectes de renovació tecnològica o desplegament d’aquests sistemes.
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Per la resta de serveis la fase de transició s’estableix en un període d’un mes.
En fase de transició d’un servei, l’adjudicatari del present contracte estarà sotmès al
compliment de la part de l’ANS que fa referència al temps de resposta i resolució. Els
compromisos de temps de disponibilitat, RTO i RPO seran atesos per aquest servei
d’acord amb la política de best effort.
•

Fase d’execució
La fase d’execució s’aplica a cadascú dels serveis, i està determinada pel període
comprès entre la finalització de la fase de transició per cada servei, i l’inici de la fase
de devolució.
L’adjudicatari del present contracte estarà sotmès al compliment de l’ANS proposat en
la seva totalitat.

•

Fase de devolució
L’adjudicatari del present contracte estarà sotmès al compliment de l’ANS proposat en
la seva totalitat.

RECUPERACIÓ DE SERVEIS
El licitador inclourà a la seva proposta l’elaboració, disseny i implementació d’un pla de
recuperació de serveis en cas de caiguda d’un servei o conjunt de serveis de forma individual.
L’adjudicatari s’encarregarà de l’elaboració del pla de recuperació de serveis i del seu
manteniment i actualització per alinear-lo als canvis realitzats en la infraestructura al llarg del
contracte.
El licitador concretarà a la proposta el seu compromís pels factors RTO i RPO en cas de
recuperació d’un servei o conjunt de serveis de forma individual, que podran millorar els
mínims demanats a l’apartat 5.3.3 RTO i RPO i seran objecte de valoració. Aquests factors
seran els mateixos aplicables per la recuperació davant de desastres.
Les proves de funcionament es consideren part fonamental de l’estratègia del pla proposat,
per aquest motiu es requereix la realització de, com a mínim, una prova de recuperació anual
del conjunt de serveis que es determini, no disruptiva i en moments de baixa activitat per
minimitzar l’afectació en els serveis TIC, i que permetin confirmar la validesa del pla i verificar
el procediment d’execució del pla, els mecanismes de funcionament, i la documentació
associada.
Cadascun dels serveis TIC haurà de comptar amb la documentació necessària per poder
recuperar-lo en cas de caiguda. Això inclou tots els passos que siguin necessaris per la
correcta recuperació del servei (restauracions de còpies de seguretat, instal·lacions de SO i
programari, configuracions, etc..).
És valorarà disposar d’un procediment plenament automatitzat per a cada servei, fent ús de la
solució d’automatització proposada, que permeti reconstruir completament el seu
desplegament i parametrització amb el mínim d’intervenció manual.
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El model de documentació del pla de recuperació de serveis serà consensuat amb els
responsables tècnics de l'Ajuntament, i s’haurà d’adaptar al llarg del contracte per incloure
nous requeriments que puguin aparèixer durant l’execució del mateix.

RECUPERACIÓ DAVANT DE DESASTRES
El licitador inclourà a la seva proposta el disseny i implementació d’un pla de recuperació
davant de desastres, ja sigui per causes naturals, accidents fortuïts o per causes humanes.
Per al desplegament dels elements d’infraestructura necessaris es comptarà amb els dos
CPDs i la xarxa de comunicacions existents.
El pla de recuperació davant de desastres ha de permetre la recuperació de les dades i la
restauració dels serveis TIC de l’Ajuntament que es consideren essencials per tal que el
personal de l’Ajuntament pugui continuar amb les seves tasques habituals i la ciutadania
pugui accedir als serveis telemàtics en el menor temps possible.
El pla proposat pel licitador haurà d’especificar quins elements de la infraestructura global
dels CPDs s’inclouen en ell i permeten garantir la recuperació dels serveis TIC, i descriure
detalladament els mecanismes de funcionament i el comportament esperat dels sistemes i
serveis TIC pels principals escenaris de desastre.
El pla proposat haurà d’ajustar-se a les necessitats definides per l’Esquema Nacional de
Seguretat d’acord amb l’anàlisi de riscos dels serveis i actius de l’Ajuntament.
El licitador concretarà a la proposta el seu compromís pels factors RTO i RPO en cas
d’activació del pla de recuperació davant de desastres, que podran millorar els mínims
demanats a l’apartat 5.3.3 RTO i RPO i seran objecte de valoració. Aquests factors seran els
mateixos aplicables per la recuperació d’un servei o conjunt de serveis de forma individual.
Les proves de funcionament es consideren part fonamental de l’estratègia del pla proposat,
per aquest motiu es requereix la realització de, com a mínim, una prova de recuperació anual,
no disruptiva i en moments de baixa activitat per minimitzar l’afectació en els serveis TIC, i
que permetin confirmar la validesa del pla i verificar el procediment d’execució del pla, els
mecanismes de funcionament, i la documentació associada.
El licitador podrà proposar les tecnologies que consideri més adients, com ara storage
replication, backup/recovery, distributed storage, streched clusters, etc., sempre que es
garanteixin els compromisos adoptats pels factors RTO i RPO i la tecnologia emprada no
afecti negativament al rendiment dels serveis.
Es valorarà el grau d’automatització del pla que eviti l’execució d’una llarga relació de tasques
manuals, potencial font d’errors humans en una situació altament crítica.
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MILLORA CONTINUA
Es requereix que l’adjudicatari, a més de portar a terme les activitats de suport i manteniment
habituals i rutinàries, aporti pro-activitat, previsió i iniciativa proposant millores que identifiqui
sobre la infraestructura, serveis, processos, metodologies i procediments, així com identificant
tendències i avançar possibles escenaris futurs. A la finalització del contracte la
infraestructura haurà de ser una infraestructura més òptima en funció de l’ús i canvis que es
produeixin durant l’execució del contracte.
Els àmbits de millora i de previsió que l’adjudicatari podrà proposar al llarg del contracte són,
entre altres, els següents:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proposta de nous serveis amb valor afegit
Noves funcionalitats i millores pròpies de les actualitzacions desplegades
Optimització dels recursos
Millora en el rendiment dels serveis i les aplicacions
Afinament (tuning) avançat i continu de les configuracions
Automatització dels processos
Millores en els temps de RTO i RPO
Aprofitament de la tecnologia existent
Automatització del càlcul d’indicadors per l’ANS
Control de la capacitat i identificació de tendències

El licitador inclourà a la proposta un pla de millora continua amb els àmbits de millora que
proposi, les accions específiques que portarà a terme i els recursos que preveu destinar, i que
serà objecte de valoració.

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Els serveis seran prestats d’acord amb les condicions i particularitats indicades a continuació.
FASES I RESPONSABILITATS
Per la prestació dels serveis demanats es defineixen les següents fases temporals, que
determinen diferents funcions i responsabilitats de l’adjudicatari:
•
•
•
•

Fase d’apoderament
Fase de transició
Fase d’execució
Fase de devolució
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APODERAMENT
La fase d’apoderament del servei correspon al primer mes comptat a partir de la formalització
del contracte.
Actor
Adjudicatari

Proveïdor
Actual

Funcions i responsabilitats
• Posarà a disposició els recursos necessaris per portar a terme la captura
del coneixement i l’apoderament gradual de la prestació dels serveis
• Començarà a assumir gradualment tasques bàsiques de gestió,
col·laborant coordinadament amb el proveïdor actual
• No tindrà cap responsabilitat sobre els serveis
•
•
•
•

Prestarà tots els serveis del contracte
Posarà a disposició els recursos necessaris per fer la transferència de
coneixent a l’equip designat per l’adjudicatari, facilitant i explicant tota la
documentació de la infraestructura
Començarà a transferir gradualment a l’adjudicatari tasques bàsiques de
gestió, col·laborant coordinadament amb ell
Tindrà tota la responsabilitat sobre els serveis

El licitador inclourà a la proposta un pla d’apoderament del servei amb les línies generals
d’actuació i els recursos que preveu destinar, i que serà objecte de valoració.
TRANSICIÓ
La fase de transició del servei correspon al període comprès entre la finalització de la fase
d’apoderament i la finalització dels projectes de renovació tecnològica o desplegament dels
sistemes nous.
Actor
Adjudicatari

Funcions i responsabilitats
• Prestarà tots els serveis del contracte
• Tindrà tota la responsabilitat sobre els serveis
Exclusivament durant el primer mes de la fase de transició:
• Disposarà d’un canal de comunicació obert amb el proveïdor actual per
demanar informació o suport tècnic remot

Proveïdor
Actual

Exclusivament durant el primer mes de la fase de transició:
• Mantindrà un canal de comunicació obert amb l’adjudicatari i l’Ajuntament
per atendre remotament peticions d’informació o de suport tècnic
• No tindrà cap responsabilitat sobre els serveis
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EXECUCIÓ
La fase d’execució del servei correspon al període comprès entre la finalització de la fase de
transició i un mes abans de la finalització del contracte.
Actor
Adjudicatari

Funcions i responsabilitats
• Prestarà tots els serveis del contracte
• Tindrà tota la responsabilitat sobre els serveis

DEVOLUCIÓ
La fase de devolució del servei correspon a l’últim mes del contracte.
Actor
Adjudicatari

Proveïdor
Futur

Funcions i responsabilitats
• Prestarà tots els serveis del contracte
• Posarà a disposició els recursos necessaris per fer la transferència de
coneixent a l’equip designat pel proveïdor futur, facilitant i explicant tota la
documentació de la infraestructura
• Començarà a transferir gradualment al proveïdor futur tasques bàsiques
de gestió, col·laborant coordinadament amb ell
• Tindrà tota la responsabilitat sobre els serveis
•
•
•

Posarà a disposició els recursos necessaris per portar a terme la captura
del coneixement i l’apoderament gradual de la prestació dels serveis
Començarà a assumir gradualment tasques bàsiques de gestió,
col·laborant coordinadament amb l’adjudicatari
No tindrà cap responsabilitat sobre els serveis

Un cop finalitzada la fase de devolució, l’adjudicatari mantindrà un canal de comunicació
obert amb el proveïdor futur i l’Ajuntament per atendre remotament peticions d’informació o de
suport tècnic que requereixin d’algun coneixement específic que no estigui degudament
documentat.
El licitador inclourà a la proposta un pla de devolució del servei amb les línies generals
d’actuació i els recursos que preveu destinar, i que serà objecte de valoració.
El pla de devolució contemplarà el retorn a l’Ajuntament de la totalitat de la informació i
documentació que, en qualsevol format, l’adjudicatari hagi rebut o hagués generat al llarg del
contracte com a conseqüència de la prestació dels serveis, no podent en cap cas conservar
còpia, total o parcial, d'aquesta informació.
Abans de la finalització del contracte, amb antelació suficient, l’adjudicatari desenvoluparà el
detall del pla de devolució del servei proposat, que serà validat i supervisat per l’equip tècnic
de l’Ajuntament. Per la seva execució, l’adjudicatari haurà de reservar els recursos tècnics i
humans per realitzar la transferència de coneixements al proveïdor futur de forma àgil i
eficient, complint amb els terminis acordats.
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MODEL DE RELACIÓ
El model de relació concreta les funcions i responsabilitats de l'adjudicatari i l’Ajuntament per
assegurar el compliment de les obligacions de les parts en un marc d’actuació comú, assolir
els acords de nivell de servei establerts i realitzar el seguiment i control de la prestació dels
serveis.
ESTRUCTURA DE RESPONSABILITATS
L’adjudicatari assignarà al contracte la següent estructura de responsables mínima:
•

Responsable Comercial
El Responsable Comercial serà una única persona referent que farà la funció
d’interlocutor per tractar la valoració econòmica de les activitats imputables a la part
variable dels serveis, els canvis en l’abast dels serveis que impliquin modificacions
contractuals, i les valoracions econòmiques que l’Ajuntament sol·liciti.

•

Responsable de Serveis
El Responsable de Serveis serà una única persona referent encarregada de les
següents funcions:
-

•

Garantir l’atenció als responsables de l’Ajuntament
Donar visibilitat global de la prestació dels serveis
Assegurar la qualitat dels serveis en tots els seus àmbits
Vetllar activament per l’assoliment dels acords de nivell de servei
Garantir la correcta capacitat operativa i dimensionament de l’equip de treball
assignat al contracte, així com la seva organització i coordinació
Realitzar el seguiment i control dels recursos assignats al contracte, els costos
i l’esforç dedicat
Elaborar informes de situació i evolució dels serveis amb les anàlisis
quantitatives i qualitatives

Cap de Projecte
El Cap de Projecte serà una o més persones, que poden dependre del moment i dels
projectes específics, encarregades de les funcions habituals per aquest perfil
professional:
-

Gestionar i controlar els recursos assignats als projectes del contracte
Elaborar els plans de projecte atenent l’abast, costos, calendari i horari,
recursos, tasques, riscos i altres factors que puguin incidir en els projectes
Gestionar els canvis, riscos i comunicacions
Assegurar la qualitat dins l’àmbit dels projectes
Elaborar informes de situació i evolució dels projectes amb les anàlisis de les
desviacions
Coordinar l’execució de tasques amb altres proveïdors involucrats quan sigui
necessari
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Per la seva part, l’Ajuntament designarà un responsable del contracte amb les funcions de
direcció, comprovació i vigilància de la prestació dels serveis. Per determinats àmbits tècnics,
i específicament per dirigir i col·laborar en els projectes derivats del contracte, aquestes
funcions podran ser delegades a altres membres de l’equip tècnic de l’Ajuntament.
ÒRGANS DE GOVERN
Pel control i seguiment de la prestació dels serveis es crearan els següents òrgans de govern:
•

Comitè executiu
Les seves principals funcions seran:
- Definir les directius estratègiques, conjuntament amb els òrgans de decisió
superiors i traslladar-les als nivells inferiors de direcció i d’operació
- Elevar als òrgans de decisió superiors els canvis en l’abast dels serveis i
modificacions del contracte
- Planificar, prioritzar i revisar l’execució dels projectes
- Efectuar el control i seguiment global dels serveis prestats
El comitè executiu estarà format com a mínim pel Responsable de Serveis i el
Responsable Comercial de l’adjudicatari i els representants que l’Ajuntament
determini. Aquest comitè es reunirà de forma ordinària amb una periodicitat semestral,
tot i que es podran convocar reunions extraordinàries sempre que es consideri
necessari.

•

Comitè de direcció
Les seves principals funcions seran:
- Assegurar l’adequació de l’equip a les necessitats de cada moment
- Seguiment dels projectes en curs
- Seguiment de l’evolució dels serveis prestats
- Aprovació de canvis en la planificació i abast dels projectes
- Gestió dels riscos
- Presa de decisions de disseny i arquitectura
- Resolució de conflictes
El comitè de direcció estarà format com a mínim pel Responsable de Serveis de
l’adjudicatari i els representants que l’Ajuntament determini. Addicionalment, en funció
dels projectes en execució en cada moment, es podrà requerir l’assistència dels caps
de projecte o altres membres de l’equip tècnic de l’adjudicatari. Aquest comitè es
reunirà de forma ordinària amb una periodicitat mensual, tot i que es podran convocar
reunions extraordinàries sempre que es consideri necessari.

•

Comitè operatiu
Les seves principals funcions seran:
- Seguiment de l’operació diària del servei
- Seguiment i control dels projectes
- Presa de decisions tècniques i operatives
- Escalat de canvis en la planificació i abast dels projectes
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El comitè operatiu estarà format pel Responsable de Serveis de l’adjudicatari i/o els
caps de projecte, en funció dels projectes en execució i els representants que
l’Ajuntament determini. Aquest comitè es reunirà de forma ordinària amb una
periodicitat setmanal, tot i que en determinats períodes, en funció de l’activitat dels
projectes i l’evolució dels serveis, es podrà determinar una periodicitat superior.
CONTROL I SEGUIMENT
Els mecanismes principals de control i seguiment dels serveis prestats seran els documents
indicats a continuació, que seran presentats i exposats a les reunions dels òrgans de govern
amb la periodicitat establerta.
•

Informe de seguiment operatiu
Amb periodicitat setmanal, aquest informe tractarà els aspectes operatius de la
prestació dels serveis:
-

Revisió de les incidències rellevants del període
Revisió de l’activitat del període
Revisió de l’activitat prevista per al pròxim període
Situació dels projectes, planificació detallada i priorització de tasques
Coordinació amb els diferents actors

Per agilitat i eficiència, aquest informe podrà ser substituït per eines de suport
utilitzades a la gestió diària (eina de planificació de projectes, eina de gestió de tiquets,
sistema de monitorització, quadres de comandament, etc.) o documents generats per
elles, sempre que aportin la informació adient per l’efectiu seguiment operatiu dels
serveis.
•

Informe de direcció
Amb periodicitat mensual, aquest informe tractarà els aspectes més globals de la
prestació dels serveis:
-

-

Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de l’activitat del període i esforç dedicat i evolució
Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de l’acompliment de l’ANS del període i evolució
Anàlisi de la situació del servei i evolució
Revisió de les incidències més rellevants del període i afectació als serveis
Situació dels projectes, planificació general i priorització d’activitats
Valoració dels aspectes més rellevants dels projectes:
 Planificació i desviacions
 Abast i desviacions
 Cost i desviacions
 Riscos i accions de mitigació
 Assegurament de la qualitat
 Gestió de canvis
 Gestió de comunicacions
Pla de millora continua
Propostes de canvis estratègics, econòmics, d’abast o de gestió
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-

•

Presa de decisions

L’informe de direcció es lliurarà i presentarà a les reunions de l’òrgan de govern
corresponent.
Informe executiu i memòria anual
Amb periodicitat semestral, l’informe executiu tractarà els aspectes evolutius i de
situació de la prestació dels serveis:
-

Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de l’activitat del període i esforç dedicat i evolució
Anàlisi quantitatiu i qualitatiu de l’acompliment de l’ANS del període i evolució
Anàlisi de la situació del servei i evolució
Accions de millora

La memòria anual tractarà els mateixos aspectes que l’informe executiu, recollint la
informació per períodes anuals.
L’informe executiu i la memòria anual es lliuraran i presentaran a les reunions de
l’òrgan de govern corresponent.
Addicionalment, l’adjudicatari elaborarà els informes específics i la documentació associada
que l’equip tècnic de l’Ajuntament pugui demanar pel correcte control i seguiment dels serveis
prestats, com poden ser informes específics pel seguiment de projectes rellevants, informes
d’incidències que hagin provocat un tall de servei greu, informes d’activitats especials, etc..
Per les reunions que es portin a terme, l'adjudicatari elaborarà una acta de reunió que lliurarà
als interlocutors de l’Ajuntament en un termini màxim de dos dies hàbils des de la data de
celebració de la mateixa. L'Ajuntament disposarà de 3 dies hàbils, comptats des del lliurament
de l’acta, per a la seva validació o per comunicar les correccions que estimi necessàries.
El format i contingut dels informes, actes i altres documents lliurats hauran de ser validats per
l’equip tècnic de l’Ajuntament, i s’adaptaran al llarg del contracte a les necessitats de cada
moment.

DOCUMENTACIÓ
L’adjudicatari haurà d’elaborar, mantenir actualitzada i adaptar als requeriments específics de
cada cas, la documentació que sigui necessària per la correcta prestació dels serveis.
L’elaboració i manteniment de la documentació no s’ha de considerar com a tasques aïllades
sinó un procés continu integrat amb la resta d’activitats dels serveis prestats (projectes de
desplegament, actualitzacions de versió de programari i SO, canvis en la infraestructura,
operativa diària, etc.) i, per tant, la documentació estarà puntual i en tot moment actualitzada.
La documentació contemplarà com a mínim els següents àmbits:
•
•

Arquitectura i disseny tècnic dels sistemes
Manuals d’instal·lació, configuració i personalització dels sistemes
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manual d’operació dels sistemes i procediments d’operació
Manuals d’ús dels sistemes, dels fabricants i els elaborats per l’adjudicatari
Diagrames i esquemes lògics i físics
Polítiques de gestió (seguretat, còpies, ...)
Nomenclatures
Credencials d’accés als sistemes i equips
Pla de recuperació dels serveis
Pla de recuperació de desastres
Normes i bones pràctiques aplicades
Llicenciaments, subscripcions i contractes amb fabricants
Canals i contactes de suport amb l’adjudicatari i amb altres proveïdors
Plantilles de documentació

Es definirà un repositori de documentació únic, estructurat i segur, on l’adjudicatari lliurarà la
documentació i la mantindrà actualitzada, amb control de versions. L’equip tècnic de
l’Ajuntament tindrà accés a la documentació en tot moment.
Els documents hauran d’estar en format electrònic modificable (preferentment Microsoft
Office, Microsoft Visio, etc., o similars), per facilitar la seva evolució.
Formarà part de la documentació l’inventari de maquinari i programari, gestionat amb l’eina de
tiquets i inventari, GLPI i Fusion Inventory, utilitzada actualment per l’Ajuntament.
L’adjudicatari haurà de fer ús d’aquesta eina per mantenir l’inventari actualitzat i amb tota la
informació necessària per gestionar de manera eficient els actius TIC de l’Ajuntament.

CRITERI D’OPERACIÓ COMPARTIDA
Tot i que tota la responsabilitat de la correcta operativa dels sistemes i serveis de la
infraestructura informàtica de l’Ajuntament és de l’adjudicatari, l’equip tècnic de l’Ajuntament
haurà de disposar de la capacitat d’operació mínima en tots els sistemes i solucions
desplegades, per si puntualment requereix realitzar alguna intervenció d’urgència. Donat el
cas, es comunicarà a l’adjudicatari les actuacions que s’han portat a terme, per reflectir-les
dintre de la seva gestió diària de la plataforma.
Per tant, l’equip tècnic de l’Ajuntament haurà de disposar d’accés a les diferents eines
d’administració i gestió dels elements de la infraestructura, en funció dels perfils.
A l’inici del projecte, i un cop definides les solucions a desplegar, s’avaluaran conjuntament
amb l’adjudicatari les capacitats i funcionalitats d’aquestes per establir les accions que podran
realitzar els diferents perfils de l’equip tècnic de l’Ajuntament.
Altrament, donat que és propòsit d’aquest contracte disposar d’una eina d’automatització que
permeti gestionar les solucions i elements de la “infraestructura as a code”, l’equip tècnic de
l’Ajuntament sempre triarà en primera instància l’opció d’utilitzar un automatisme
desenvolupat per realitzar aquestes operacions, i de no existir, llavors les realitzarà a traves
de les eines pròpies de les solucions o sistemes a gestionar.
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CALENDARIS I HORARIS
El servei de suport tècnic i helpdesk de l’adjudicatari estarà disponible en règim 24x7 i 365
dies l’any. La resta de serveis seran prestats per l’adjudicatari atenent els compromisos
d’ANS, els criteris de prioritat i urgència de les incidències i peticions, i la planificació dels
projectes, la qual cosa implicarà la realització de determinades tasques en horari 24x7.
L’horari d’oficina o horari laborable de l’Ajuntament està establert entre les 8:00 i les 20:00
dels dies laborables segons el calendari oficial de Sant Feliu de Llobregat. Aquest horari
determina la franja horària de major activitat de l’Ajuntament, i es tindrà en compte per la
planificació de les actuacions que comportin aturades de serveis o suposin un risc de
caigudes, així com pel càlcul d’alguns factors que formen part de l’ANS.

PERSONAL ASSIGNAT A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
L’adjudicatari posarà a disposició i assignarà al present contracte el personal amb els perfils
professionals necessaris per garantir la prestació dels serveis demanats i la qualitat.
El personal assignat tindrà la qualificació i/o experiència professional, la formació, i els
coneixements tècnics necessaris per assumir amb garanties d’èxit les tasques que li seran
encomanades.
PERFILS PROFESSIONALS
L’equip de treball de l’adjudicatari assignat al contracte estarà format, com a mínim, pels
següents perfils professionals amb les funcions i responsabilitats indicades:
•

Service Manager
- Un gestor de servei sènior, màxim interlocutor i responsable tècnic per tractar
qualsevol aspecte del contracte
- Gestionar i coordinar l’equip de treball, vetllant per la seva idoneïtat i eficiència
- Garantir la correcta prestació dels serveis, controlant l’execució de les
activitats, l’assoliment dels objectius del contracte, el compliment dels ANS i
l’aplicació de les polítiques de seguretat establertes
- Assegurar la qualitat de la prestació dels serveis i de l’execució dels projectes
- Gestionar i controlar la logística de les comandes de maquinari i programari
associat als diferents projectes de desplegament i actualització
- Gestionar i controlar els contractes de serveis i garanties amb els fabricants del
maquinari i programari inclòs al contracte
- Redactar informes de seguiment del servei i actes de reunió

•

Arquitecte de tecnologia
- Un arquitecte de tecnologia sènior
- Identificar i analitzar les necessitats
- Definir requeriments no funcionals dels sistemes
- Dissenyar i seleccionar l’arquitectura tecnologia més adient
- Dissenyar els plans de recuperació dels serveis i de recuperació de desastres
- Identificar accions de millora continua de l’arquitectura definida
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•

Project Manager
- Un cap de projecte sènior, responsable de la planificació, execució i control
dels projectes derivats del contracte
- Aplicar metodologies de gestió de projectes, tenint en compte els quatre
principals eixos de gestió: abast, temps, cost i qualitat
- Coordinar, en el marc de cada projecte, els tècnics especialistes, tècnics
d’operacions i suport, personal involucrat de l’Ajuntament i personal d’altres
proveïdors per la correcta execució de les tasques planificades
- Elaborar i aplicar els plans de gestió del canvi, de gestió del risc, de
comunicació, d’assegurament de la qualitat, i de formació
- Redactar informes de seguiment dels projectes i actes de reunió

•

Tècnics Especialistes
- Un tècnic sènior per cadascun dels següents grups d’especialització, o altres
combinacions d’especialització similars que conjuntament cobreixin totes les
tecnologies en ús:
 Sistemes operatius / Virtualització de servidors
 Bases de dades relacionals (Oracle, MySQL) / Sistemes
d’emmagatzematge / Còpies de seguretat
 Comunicacions / Seguretat
 CMP / Automatització / PaaS / Jboss / Tomcat
 Active Directory / MS Exchange
- Atendre incidències, peticions i consultes que li siguin escalades
- Dissenyar, dimensionar, desplegar i configurar els sistemes
- Elaborar els plans de prova i validació, els plans de recuperació de desastres, i
els plans de documentació
- Definir i documentar mètodes i procediments d’operació pel tractament
d’incidències i peticions
- Configurar el sistema de monitorització amb els comprovadors, llindars d’alerta
i notificacions dels serveis TIC, sistemes i components
- Vetllar pel rendiment dels sistemes i serveis TIC, pel compliment de les
polítiques de seguretat i per la seva actualització continuada

•

Tècnics d’operacions i suport
- Varis tècnics júnior, encarregats del suport del primer nivell i de l’execució de
tasques auxiliars
- Rebre les incidències, peticions i consultes, fer l’anàlisi preliminar i resoldre o
escalar el cas
- Rebre les alertes del sistema de monitorització, fer l’anàlisi preliminar i resoldre
o escalar el cas
- Rebre les alertes del sistema d’auditoria centralitzada de logs, fer l’anàlisi
preliminar i resoldre o escalar el cas
- Executar les tasques que determinin el cap de projecte i els tècnics
especialistes relacionades amb la resolució d’incidències, problemes i
peticions, així com les tasques derivades de l’execució dels projectes i les
actualitzacions de maquinari i programari
- Executar les tasques periòdiques d’operació que s’hagin establert per
l’operació de la infraestructura i dels sistemes
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Les persones proposades per assumir els rols dels perfils professionals relacionats hauran de
complir amb els següents requeriments:
•
•
•

Titulació de grau mitjà o superior (cicle formatiu de grau mig en Informàtica,
Telecomunicacions, equivalent o superior), o alternativament experiència contrastada
en rols similars als demanats
Experiència mínima de 5 anys pels perfils professionals sènior, i de 2 anys pels perfils
professionals júnior, desenvolupant les mateixes funcions que li siguin encomanades
Coneixement d’eines ofimàtiques per l’elaboració de la documentació i informes

El conjunt del personal tècnic assignat haurà d’abastar el coneixement i tenir competències
en totes les tecnologies de la infraestructura existent de l’Ajuntament i les tecnologies dels
sistemes proposats pels desplegaments i renovacions tecnològiques.
CANVIS DEL PERSONAL ASSIGNAT
En cas de baixa, absència o vacances del personal assignat al contracte, l’adjudicatari
assignarà temporalment personal de perfil tècnic equivalent, garantint en tot moment la
continuïtat del servei. Aquests canvis temporals es planificaran i es comunicaran prèviament,
en la mesura que sigui possible, a l’equip tècnic de l’Ajuntament.
El responsable de l’Ajuntament pot demanar a l’adjudicatari el canvi de personal assignat al
servei, atenent a criteris de baixa qualitat, manca d’eficiència, dificultat d’adaptació a l’entorn,
o qualsevol altre motiu que afecti a la normal prestació dels serveis.
L’empresa adjudicatària també pot proposar un canvi de personal assignat, argumentant el
motiu del canvi, que requerirà aprovació per part del responsable de l’Ajuntament.
L’adjudicatari garantirà que el personal de nova assignació serà d’un perfil professional
equivalent al del personal substituït. Sempre que sigui possible, el nou personal es solaparà
en el temps amb el personal sortint, amb l’objectiu de realitzar el traspàs de coneixement
adequat.

ADAPTACIÓ ALS CANVIS
Per atendre les necessitats canviants de l'Ajuntament, al llarg del present contracte la
infraestructura tecnològica es pot veure afectada per canvis més enllà del que està recollit i
previst en aquest plec de prescripcions tècniques, incorporant nous sistemes, ampliant
sistemes existents, substituint total o parcialment sistemes existents, o eliminant sistemes
obsolets.
Com a criteri general, amb independència de si els canvis de la infraestructura es porten a
terme dins el marc del present contracte o fora d’ell, l’adjudicatari incorporarà els canvis
realitzats a la prestació de serveis, assumint íntegrament les funcions i les tasques
d'administració, operació i suport tècnic dels sistemes que resultin d’aquests canvis.
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Aquest criteri no comportarà en cap cas l’assumpció per part de l’adjudicatari de despeses no
previstes per l’aprovisionament de maquinari, programari, llicenciament, subscripcions o
serveis de manteniment de fabricants o altres proveïdors, ni tampoc de despeses per
l’execució dels projectes per desplegar els canvis.
No obstant això, respecte els projectes per desplegar els canvis, l’adjudicatari haurà
d’assumir, com a responsable i coneixedor de la infraestructura existent, tasques de
coordinació, supervisió i suport a les activitats derivades, així com les tasques d’integració
amb la resta de sistemes i la validació tècnica del projecte.
A títol d’exemple, els següents són canvis que es podrien portar a terme al llarg del contracte i
pels quals seria aplicable aquest criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Substitució d’equipament de xarxa obsolet
Incorporació de nou equipament de xarxa
Ampliació de memòria RAM dels hosts
Ampliació de la capacitat d’emmagatzematge
Substitució del concentrador WiFi per un altre amb més capacitat
Incorporació d’un equip redundant de balanceig d’enllaços a Internet
Renovació dels tallafocs amb equips nous
Incorporació d’un equip accelerador SSL

FORMACIÓ
En qualsevol procés de canvi o implantació d’un nou sistema, es realitzarà una formació a
l’equip tècnic de l’Ajuntament, que cobrirà el següent temari:
●
●
●
●

Arquitectura del sistema
Descripció funcional
Fonaments d’administració del sistema
Integracions amb altres solucions i components de la infraestructura

En aquesta formació, l’adjudicatari haurà de lliurar un manual d’Administració i Operació.
La durada d’aquesta formació estarà en funció del tipus i complexitat del sistema implantat, i
serà la necessària per assolir els següents objectius:
● Coneixement de les funcionalitats de cadascun dels elements de l’arquitectura
● Capacitat per a l’administració diària del sistema
● Capacitat per a la resolució d’incidències
El licitador inclourà a la proposta un pla detallat de formació de les solucions i tecnologies
proposades, concretant el format de la formació, l’índex de continguts, durada prevista, i
altres aspectes que siguin rellevants.
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GARANTIA
Addicionalment a la garantia dels fabricants demanades pels sistemes aprovisionats i utilitzats
en les renovacions tecnològiques i els desplegaments, el licitador inclourà a la proposta una
garantia d’un mes, a comptar des de la finalització del contracte, que cobrirà els serveis
d’atenció remota per peticions d’informació i de suport tècnic que presenti l’Ajuntament o el
proveïdor futur i que requereixin d’algun coneixement específic que no estigui degudament
documentat.

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
El desenvolupament i gestió de les solucions hauran de complir amb els paràmetres de
qualitat, disponibilitat i seguretat establerts per l'Ajuntament, la legislació vigent i les principals
normes i bones pràctiques aplicables a les tecnologies de la informació i la comunicació.
El disseny i desplegament de les solucions haurà de realitzar-se des de la perspectiva de la
privacitat, essent recomanable l’ús de metodologies i normes com ISO 27001 o similars.
Els productes (maquinari i programari) hauran d’instal·lar-se en la seva versió estable segura
més actual, comptant amb els certificats de seguretat adients segons siguin requerits.
Les solucions desplegades hauran d’aplicar, com a mínim, les mesures de seguretat
tècniques definides a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), per a sistemes d’informació de
categoria Mitjana, sense perjudici de les mesures que poguessin derivar de la tipologia de
servei i sensibilitat de les dades personals (atès el tractament de dades que es realitzarà amb
elles) i la informació que suportin aquests sistemes.
Durant el desplegament i configuració dels sistemes, l’adjudicatari, conjuntament amb
l’Ajuntament, definiran les mesures tècniques de seguretat més apropiades per als serveis
d’acord amb els anàlisis de riscos que es portin a terme a tal efecte en cas que així es
requereixi.

Manuel González Maya
Cap de la Unitat d’Informàtica
[Firma01-01]
Manuel Pedro Gonzalez Maya DNI 43016988L (SIG)
05/04/2019 13:03:18
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ANNEXES
ANNEX I – CENTRES DE PROCÉS DE DADES
Les principals característiques dels CPDs són les següents:

CPD primari
• Sala amb sol tècnic per on passen les canalitzacions elèctriques i de comunicacions
•

Control d’accessos

•

Sistema d’Alimentació Ininterrompuda

•

Grup electrogen

•

Sistema de climatització redundant amb dos equips de característiques idèntiques,
autònoms d'alta precisió amb impulsió pel fals sòl

•

Humidificador i filtrat de l'aire

•

Sistema de monitorització i control: detecció incendis i inundacions, sistema d'alarmes,
càmeres de vigilància

•

Sistema automàtic d’extinció d’incendis

•

Il·luminació d’emergència
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CPD secundari
• Sala amb sol tècnic per on passen les canalitzacions elèctriques i de comunicacions
•

Control d’accessos

•

Sistema d’Alimentació Ininterrompuda

•

Grup electrogen

•

Aire condicionat independent dedicat

•

Sistema de monitorització i control: detecció incendis i inundacions, sistema d'alarmes

•

Sistema contra incendis manual amb extintors
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ANNEX II – INVENTARI DE SERVIDORS
Actualment es disposa de 3 hosts, 9 servidors físics, i 83 servidors virtuals, segons es
relacionen a continuació.
Hosts
Característica
Ubicació
Fabricant
Model

HOST 1
CPD secundari
Dell Inc.
PowerEdge R720

HOST 2-1
CPD primari
Bull SAS
NovaScale R460
F3

HOST 2-2
CPD primari
Bull SAS
NovaScale R460 F3

Intel Xeon CPU
E5-2650 v2 @ 2.60
GHz
2
8

Intel Xeon CPU
E5-2650 @ 2.00
GHz
2
8

Intel Xeon CPU
E5-2650 @ 2.00
GHz
2
8

32
Actiu

32
Actiu

128 GB

384 GB

384 GB

7 xarxes
4

9 xarxes
8

9 xarxes
8

3

22

22

CPU
Processador

Sockets
Cores per
socket
Cores lògics
32
Hiperthreading Actiu
Memòria RAM
Capacitat
Xarxa
Xarxes
Targes
físiques
Emmagatzematge
Magatzems
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Servidors físics
NOM
FUNCIÓ PRINCIPAL
SERVIDO
Backups en disc. Backups
R1
en cinta
SERVIDO
R 34

Gravador trucades Policia
Local

SERVIDO
R 38
SERVIDO
R 43

DC, DHCP, DNS
(domini santfeliu.local)
OTM Telefonia

MODEL
PowerEdge R710
IBM System x3650
M4
[7915E7G]
Express5800/120R
e-1 [N8100-949E]
Express5800/120R
e-1 [N8100-949E]

SERVIDO
R 74

Auditoria LOGS Bull (SIAS)

NovaScale R460
E2
[N8100-1501E]

SERVIDO
R 69

Impressores

S3420GP

SERVIDO
R 19

Auditoria LOGS Mins

NovaScale R440
[N8100-1243E]

SERVIDO
R 31

Gestor de cues NewVision
(OAC).

Express5800/120R
e-1 [N8100-949E]

SERVIDO
R 64

Comunicacions Unificades
OpenScape

ACCIÓ
Mantenir
(1)
Mantenir
(1)
Mantenir
(2)
Mantenir
(3)
Virtualitzar

Eliminar
Eliminar

PowerEdge R630

Eliminar
Mantenir
(3)

Windows
Windows

Windows
Windows
Red Hat
Enterprise Linux
Server release
5.5 (Tikanga)
Windows
Microsoft
Windows Server
2003 Standard
Edition
Windows
Windows Server
2016 Standard
Core

(1) Amb dispositius especials connectats que impedeixen la seva virtualització, per tant, s’han
de mantenir en físic
(2) Mantenir mentre convingui disposar d’aquestes funcions en físic
(3) Mantenir fins que es faci la renovació tecnològica del sistema de veu
Servidors virtuals
NOM
SISTEMA OPERATIU
SERVIDOR Sistema operatiu
2
propietari
SERVIDOR
3
Windows
SERVIDOR
4
Windows
SERVIDOR
5
Windows
SERVIDOR
7
Windows
SERVIDOR Debian GNU/Linux
8
6.0.7 (squeeze)
SERVIDOR
26
OracleServer

FUNCIÓ PRINCIPAL
Clearpass (gestió de comptes d'usuari en la WiFi
corporativa Aruba).
Apps Policia Local A.
Servidor desenvolupament (subversion).
Gestió de projectes (PMI).
WSUS del domini santfeliu.local pels ordinadors.
Claus Arcon (programari SALTO).
E.V.A. Aula Collserola. Formació.
Tallafocs extern.
Iptables.
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NOM

SISTEMA OPERATIU
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
11
5.3 Beta (Tikanga)
SERVIDOR
12
Windows
SERVIDOR
13
Windows
SERVIDOR
14
Windows
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
27
7.3 (Maipo)

SERVIDOR
15
SERVIDOR
16
SERVIDOR
17
SERVIDOR
18
SERVIDOR
20
SERVIDOR
21

FUNCIÓ PRINCIPAL
Correu PostFix (domini sfl.cat).
VPN Server (OpenVPN).
EPO McAfee ordinadors.
Matrix 2.
Sindic.
Connector agenda.
Servidor llicències AutoCAD 2016 i Revit.

Windows

Correu PostFix (domini sfl.cat).
VPN Server (OpenVPN).
Business Intelligence (PGConocimiento).
SILTRA (Seguretat Social).
ROSMIMAN 10.
Gestor d'avisos.
App Millorem (backoffice).
Padró AOC.
Servidor de mapes (Geoserver).
BIM Server.

Windows

DC, DHCP, DNS (domini santfeliu.local).

Windows

MAGDA (en procés de canvi, previst al Gener 2019).

Windows

Matrix 2 desenvolupament.

Windows

Windows
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
22
7.3 (Maipo)
SERVIDOR
23
Windows
SERVIDOR
24
Windows
Microsoft Windows
SERVIDOR Server 2003 R2
25
Standard Edition
SERVIDOR
29
Windows
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
28
5.3 Beta (Tikanga)
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
32
7.4 (Maipo)
SERVIDOR Microsoft Windows

Matrix 2 pre-producció.

Oracle Data Guard
Exchange 2007 Edge SMTP. Correu electrònic
santfeliu.cat.
Estacions meteorològiques.
Biomètric CPD Policia Local.

DC, DHCP, DNS (Domini dmz.local).
Notificacions Audifilm.
Portafirmes Audifilm.
eNotum.
Tallafocs correu santfeliu.cat.
Iptables.

Oracle Enterprise Manager.
Servidor per a desenvolupament d'aplicacions de la
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NOM
35

SISTEMA OPERATIU
Server 2012 R2
Standard

SERVIDOR
37
Windows

SERVIDOR
39
Windows
SERVIDOR
40
Windows
SERVIDOR
41
Windows
SERVIDOR
36
Windows
SERVIDOR
42
Windows
SERVIDOR
44
SERVIDOR
45
SERVIDOR
46
SERVIDOR
47
SERVIDOR
48
SERVIDOR
49
SERVIDOR
50

Windows
Windows
Windows
Windows

Exchange 2007 correu santfeliu.cat.
BBDD OWA.
JBoss Replicat.
Speedware Replicat.
Servidors fitxers Policia Local.
Icopy.
Programari Informàtica.
Web principal.
Matrix 2 producció.
Altres webs.
Web principal.
Matrix 2 producció.
Altres webs.
Webs Ajuntament.
Matrix 1 producció.
Altres webs.
NetIQ Self Service Password Reset (SSPR).
Projecte Single Sign On (SSO).
Servidor de llicències Geomedia 2015.
Aplicatiu per a notificacions als usuaris (NetSupport
Notify).
OpenData.
B.P.M. SICAL Audifilm.
Factura electrònica.

Windows

Gestor documental BPM Audifilm.
NetIQ IDM + iManager.
Projecte Single Sign On (SSO).

Debian

Servidor owncloud (SFLBOX).

Windows

Aplicaciones s2015. Mapes.
JBoss desenvolupament.
Servidor Speedware desenvolupament.
Audifilm.
JBoss producció.
Servidor Speedware producció.
Audifilm.

SERVIDOR
52
Windows
SERVIDOR
53
SERVIDOR
54
SERVIDOR
55
SERVIDOR
51

FUNCIÓ PRINCIPAL
Policia Local.

Windows
Windows
Oracle Linux Server
release 6.6

Ubuntu 16.04.5 LTS
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
56
7.3 (Maipo)

EPO Antivíric McAfee Servidors.
Servidor processos BPM Audifilm.
OpenData

BBDD ORACLE producció.
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NOM
SERVIDOR
59
SERVIDOR
60

SISTEMA OPERATIU

Windows
Oracle Linux Server
release 6.6
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
61
7.1 (Maipo)

SERVIDOR
62
SERVIDOR
57
SERVIDOR
63
SERVIDOR
58
SERVIDOR
67
SERVIDOR
68
SERVIDOR
70
SERVIDOR
71

FUNCIÓ PRINCIPAL
Gestor documental.
Servidor de monitorització de Nagios i Check_MK.

Windows

Balancejador programari de les nostres webs, HiperioA i
HiperioB.
SmartCity.
Sentilo.
Skynet.
Threecad (visor 3D).

Windows

EPO Antivíric McAfee Servidors.

Windows

Dades arxiu.

Ubuntu 16.04.5 LTS
Projecte PIM / GAIA.
Debian GNU/Linux 7.2
(wheezy)
EVA (Formació Interna).
Windows

Lectors biomètrics Softmachine.

Windows

Impressores.

Windows
Red Hat Enterprise
SERVIDOR Linux Server release
72
5.3 Beta (Tikanga)
SERVIDOR
73
Windows
SERVIDOR
75
Windows
SERVIDOR
76
CentOS Linux
SERVIDOR
77
Ubuntu 16.04 LTS
SERVIDOR Debian GNU/Linux
78
5.0.10
SERVIDOR
79
Windows
SERVIDOR
65
Ubuntu 16.04.5 LTS
SERVIDOR
80
Windows
SERVIDOR
81
Ubuntu 16.04 LTS

Claus WinkHaus.

BBDD ORACLE desenvolupament.
Verdiem (Estalvi Energètic).
Connector SSO para canvis de contrasenyas (SSO).
Auditoria LOGS Bull (SIAS).
Recolector/conversor info.
Servidor Fusion + GLPI
Entorn de proves E-Contractació.
Geoposicionament Policia Local i Brigada Municipal.
Projecte Single Sign On (SSO).
Projecte PIM / GAIA.
DC, DHCP, DNS, DFS (domini formaciocollserola.local).
Servidor fitxers.
Servidor impressió.
Aplicacions serveis externs Audifilm.
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NOM

SISTEMA OPERATIU

SERVIDOR
82
Windows
SERVIDOR
83
Windows
Microsoft Windows
SERVIDOR Server 2008 R2
84
Standard
SERVIDOR
85
Ubuntu 16.04.3 LTS
SERVIDOR
66
Windows
SERVIDOR
86
Windows
SERVIDOR
87
Windows
SERVIDOR
88
Windows
SERVIDOR Debian GNU/Linux 9.4
89
(stretch)
SERVIDOR
90
Linux
SERVIDOR
91
Windows
SERVIDOR
97
Linux
SERVIDOR
92
Windows
SERVIDOR
93
Windows
SERVIDOR
94
CentOS Linux
SERVIDOR
95
Windows
SERVIDOR
96
Debian GNU/Linux

FUNCIÓ PRINCIPAL
DC, DHCP, DNS, DFS (domini formaciocollserola.local).
Servidor fitxers.
Servidor impressió.
Gestió de les cabines d'emmagatzematge (ATOS).

Gestió de les cabines d'emmagatzematge (ATOS).
Balancejador aplicacions Audifilm.
Gestor de cues NewVision (OAC).
WSUS Aula Formació.
EPO McAfee de l'Aula de Formació.
Projecte Single Sign On (SSO).
Servidor de temps en la xarxa local.
Connectat a hora.roa.es i minuto.roa.es
Streaming radio.
Streaming plens per Internet.
Fitxers.
BBDD Oracle Desenvolupament.
DC, DHCP, DNS externs.
Virtual Cencer CPD Policia Local.
VideoActes (Ambiser).
Enviament massiu de correus del butlletí.
Servidor per a proves de monitorització, etc.
Check_MK amb un agent de una versio mes moderna.

Diagrama infraestructura servidors
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Monitorització.

Biomètrics,
claus.

SERVIDOR 6 (virt.)
Claus Arcon
(SALTO)

SERVIDOR 57 (virt.)
Monitorització
Nagios+Check_MK

SERVIDOR 23 (virt.)
Est. Meteorològiques
Biomètric Policia

SERVIDOR 95 (virt.)
Monitorització
Nagios+Check_MK

SERVIDOR 12 (virt.)
Llicències
AutoCAD 2016
I Revit

Inventari,
gestió
d’incidències.

SERVIDOR 52 (virt.)
SERVIDOR 60 (virt.)
Epo McAfee
Epo McAfee
Servidors.
Servidors.

SERVIDOR 22 (virt.)
Exchange 2007
Edge SMTP
SERVIDOR 9 (virt.)
Correu sfl.cat
OpenVPN

SERVIDOR 13 (virt.)
OpenVPN

SERVIDOR 36 (fis.)
DC, DHCP, DNS
Santfeliu.local

SERVIDOR 82 (virt.)
Balancejador apps.
SERVIDOR 45 (virt.)SERVIDOR 46 (virt.)
SERVIDOR 51 (virt)
BPM Sical Audifilm. Gestor documental
Jboss prod.
BPM Audifilm
Fàctura electrònica
SERVIDOR 56 (virt.)
Speedware prod.
Audifilm
Gestor documental
Audifilm.
SERVIDOR 28 (virt.)
Notificacions Audifilm.
SERVIDOR 73 (virt.)
Portafirmes Audifilm.
Entorn de proves.
eNotum.
E-contractació.

Dominio
DC, DHCP, DNS.

SERVIDOR 81 (virt.)
Gestió de les
cabines
d’emmagatzamatge
SERVIDOR 1 (fis.)
Backups.

SERVIDOR 92 (virt.)
VirtualCenter.

SERVIDOR 55SERVIDOR
(virt.)
68 (virt.)
SERVIDOR 90 (virt.)
BBDD Oracle BBDD Oracle BBDD Oracle
SERVIDOR 31 (virt)
prod.
Oracle
desenv.
desenv.
SERVIDOR 21 (virt)
Enterprise
Oracle
Manager
Data
Bases de Dades.
Guard

Formació.

SERVIDOR 11 (virt.)
Matrix 2.
Sindic.
Connector agenda

SERVIDOR 39 (virt.)
SERVIDOR 38 (virt.)
Web principal.
Web principal.
Matrix 2 prod.
Matrix 2 prod.
Altres webs.
Altres webs.

SERVIDOR 40 (virt.)
Webs Ajuntament.
Matrix1. Altres webs.

SERVIDOR 50 (virt.)
Jboss desenv.
Speedware desenv.
Audifilm.

SERVIDOR 37 (virt.)
Jboss replicat.
Speedware replicat.
Icopy.
SERVIDOR 78 (virt.)
SERVIDOR 53 (virt.) Programari informàtica.
Mux
Processos Audifilm.
Apps serveis externs.

Audifilm.

SERVIDOR 25 (fis.)
Vmware Host.
SERVIDOR 26 (fis.)
Vmware Host.

SERVIDOR 27 (fis.)
Vmware Host.

Virtualització
VMware.

SERVIDOR 62 (virt.)
Projecte PIM / GAIA.

SERVIDOR 88 (virt.)
Streaming radio.
Streaming plens.

SERVIDOR 19 (virt.)
Matrix 2
desenvolupament

Streaming.

SERVIDOR 61 (virt.)
Dades arxiu.

SERVIDOR 93 (virt.)
Videoactas Ple.

SERVIDOR 76 (virt.)
Projecte PIM / GAIA.

Fitxers i dades.

Videoactes.
PIM / GAIA

SERVIDOR 15 (virt.)
Geoserver.

Webs, Matrix I, II,
Desenvolupent
programari.

SERVIDOR 17 (virt.)
Rosmiman Web (procés canvi).
Padró AOC
MAGDA (procés canvi)

SERVIDOR 49 (virt.)
Aplicacions.
Mapes.

Web 2015.
Dominio
DC, DHCP,
DNS.

SERVIDOR 79 (virt.)
DC, DHCP, DNS, DFS
Formaciocollserola.local
Fitxers, impressió

SERVIDOR 89 (virt.) SERVIDOR 48 (virt.)
Fitxers
SFLBOX
(OwnCloud)

SERVIDOR 58 (virt.)
SERVIDOR 59 (virt.)
Balancejador
SmartCity
SERVIDOR 4 (virt.)
webs
Sentilo.
Subversion
Skynet.
PMI
Threecad.

SERVIDOR 20 (virt.)
Matrix 2
Pre-producció

SERVIDOR 24 (virt.)
DC, DHCP, DNS
Dmz.local

SERVIDOR 77 (virt.)
DC, DHCP, DNS, DFS
Formaciocollserola.local
Fitxers, impressió

SERVIDOR 18 (fis.)
Auditoria
LOGS (MINS).

SERVIDOR 14 (virt.)
Business
Intelligence
Siltra
(Seguretat Social)

SERVIDOR 16 (virt.)
DC, DHCP, DNS
Santfeliu.local

SERVIDOR 80 (virt.)
Gestió de les
cabines
d’emmagatzamatge

Backups,
Vmware.

SERVIDOR 91 (virt.)
DC, DHCP, DNS

SERVIDOR 42 (fis.)
OTM Telefonia

SERVIDOR 66 (virt.) SERVIDOR 65 (fis.)
Impressores.
Impressores.

SERVIDOR 35 (virt.)
Exchange 2007
Santfeliu.cat
OWA

Comunicacions
amb i sense fils.

SERVIDOR 63 (virt.)
E.V.A. Formació interna

SERVIDOR 84 (virt.)
WSUS

SERVIDOR 86 (virt.)
SSO

Telefonia.

Correu Electrònic,
OpenVPN

SERVIDOR 2 (virt.)
Clearpass Aruba
WiFi

SERVIDOR 7 (virt.)
E.V.A. Aula Collserola

SERVIDOR 85 (virt.)
Epo McAfee

Business
Intelligence.
Impressores.

SERVIDOR 29 (virt.)
Firewall
correu.
SERVIDOR 87 (virt.)
Servidor
de temps.SERVIDOR 8 (virt.)
Firewall.

SERVIDOR 71 (virt.)
Auditoria LOGS
(SIAS).
Recolector/Conversor.

SERVIDOR 70 (fis.)
Auditoria LOGS
(SIAS).

SERVIDOR 41 (virt.)
SERVIDOR 32 (fis.) NetIQ Self Service
Password Reset
Gravació
SSO
videocàmeres

SERVIDOR 3 (virt.)
Apps Policia

SERVIDOR 10 (virt.)
Epo McAfee
Ordinadors

Firewalls.

SERVIDOR 69 (virt.)
Verdiem (estalvi energètic).
Connector SSO para
canvis contrasenyes.
SSO.

Aula
Collserola.

SERVIDOR 75 (virt.)
SSO

SERVIDOR 5 (virt.)
WSUS

SERVIDOR 72 (virt.)
OCS+GLPI.

SERVIDOR 47 (virt.)
NetIQ IDM + iManager
SSO

Auditories.

SERVIDOR 83 (virt.)
Gestor de cues.

Seguretat.
SERVIDOR 64 (virt.)
Biomètrics
Softmachine.

Single Sign On,
Estalvi energètic.

SERVIDOR 33 (fis.)
Gravació trucades
Policia Local.
SERVIDOR 34 (virt.)
Desenvol.
Apps Policia

SERVIDOR 30 (fis.)
Gestor de cues.

SERVIDOR 43 (virt.)
Llicències
Geomedia 2015.
Notificacions usuaris
(NetSupport Notify)

SERVIDOR 67 (virt.)
Claus WinkHaus

Policia Local.

Llicències.

Padró AOC,
MAGDA.

SERVIDOR 94 (virt.)
Enviament Butlletí.

Geoposicionament.
Butlletí.
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SERVIDOR 74 (virt.)
Geoposicionament.

SERVIDOR 44 (virt.)
SERVIDOR 54 (virt.)
Open Data
Open Data

OpenData.

ANNEX III – INVENTARI D’EMMAGATZEMATGE
Les cabines existents actualment i l’espai net ocupat i lliure són els indicats al següent quadre. Les cabines NetApp 2712 i 2812 van ser adquirides
al desembre-2016 i desembre-2017 respectivament, i han estat ampliades recentment amb una safata de discos cadascuna.

Cabines
Optima
1600
Optima
1500
NetApp
2712
NetApp
2812
Totals

SAS
NL-SAS
Situació Actual
Situació Actual
Ocupat Replicat Backup Dades Lliure Ocupat Replicat Backup Dades Lliure
12 TB

5 TB

7 TB

0 TB

25 TB

5 TB

0 TB

16 TB

16 TB

0 TB

0 TB

21 TB

15 TB

6 TB 42 TB

20 TB
0 TB 12 TB 20 TB

25 TB
87 TB

25 TB
4 TB
62 TB 25 TB 51 TB

5 TB

17 TB

5 TB

6 TB 19 TB

5 TB

Altres característiques rellevants de les cabines NetApp són les següents:
Discos
SAS
NetApp
2712
NetApp
2812 24 x 1,2TB

Discos NLSAS

Ports
Safates Controladores

24 x 4TB

1+1

2

12 x 4TB

1+1

2

4 x 10Gb iSCSI/16Gb
FC
12 x UTA2/CNA SFP+
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Diagrama infraestructura d’emmagatzematge
CPD Primari

5U

CPD Secundari

5U

ESX1-CPD Primari

5U

ESX2-CPD Primari

Switch Brocade
BR320

ESX-CPD Secundari

Switch Brocade
BR320

Fibra òptica entre CPD Primari i CPD Secundari

4U
4U

4U

4U

Optima 1600
Optima 1500

NetApp E2700

NetApp E2800
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ANNEX IV – INVENTARI DE XARXA DE COMUNICACIONS

Tipologia Equip / Fabricant /
Model
Balancejador
F5 Networks, Inc.
BIG-IP
Firewall
Palo Alto Networks
PA-2050
Switch Gestionable
3Com
2226-SFP Plus
2952 SFP Plus
8000GS/24 PoE
Allied Telesis
8000GS/24 PoE
8000GS/48
AT-FS750-24
Cisco Systems, Inc
WS-C2924C-XL
WS-C2924-XL
WS-C2950-12
WS-C2950-24
WS-C2950C-24

Quantitat
1
1
1
2
2
2
85
3
1
1
1
7
1
5
1
72
4
2
2
5
1
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Tipologia Equip / Fabricant /
Model
WS-C2950G-24-EI
WS-C2950G-48-EI
WS-C2950T-24
WS-C2960-24LC-S
WS-C2960-24-S
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960C-8PC-L
WS-C2960CX-8PC-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960S-24PS-L
WS-C2960S-24TS-S
WS-C2960X-24PS-L
WS-C2960XR-24PS-I
WS-C3560-24PS
WS-C3560-24PS-S
WS-C3560X-24P
WS-C3560X-24P-S
WS-C3750G-24TS-1U
WS-C3850-24XU
WS-C3850-48T
WS-C4500X-16
WS-CE520-24PCK9
WS-CE520-24PC-K9
HP
V1905-24 PoE

Quantitat
4
1
4
2
1
2
5
1
1
2
1
8
1
4
1
3
1
4
2
4
2
1
3
1
1
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Tipologia Equip / Fabricant /
Model
TP-LINK
Desconegut
Switch NO Gestionable
3Com
2928 SFP Plus
WiFi Corporatiu
Aruba
3400 Controller
AP-103
AP-105
AP-205
AP-215
AP-225
Total general

Quantitat
2
2
1
1
1
48
48
1
3
7
6
7
24
137
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100Mbps/10Mbps

400 Mbps/400 Mbps

Diagrama d’equipament i comunicacions als CPDs

Fibra ôptica entre CPD Ajuntament i CPD Policia Local
Router
Proveïdor B
Fibra Òptica DIBA
100Mbps / 10Mbps

Router
Proveïdor B
(100Mbps / 100Mbps)

Router
Proveïdor A
(400Mbps / 400Mbps)

Firewall
PaloAlto 1

Firewall
PaloAlto 2
Balancejador F5
Fibra òptica entre CPD Ajuntament i CPD Policia Local
Switch 3850

Switch 3850

Fibra òptica entre CPD Ajuntament i CPD Policia Local
Switch 4500
Switch 4500

CPD primari

CPD secundari
AJU-SWI-1 (Swi 2)
Switch 3750

Fibra òptica entre CPD Ajuntament i CPD Policia Local

Fibra òptica entre CPD Ajuntament i CPD Policia Local

AJU-SWI-1 (Swi 3)
Switch 3750
AJU-SWI-1 (Swi 4)
Switch 3750

AJU-SWI-1 (Swi 1)
Switch 3750

SERVIDOR 69
Impressores
SERVIDOR 43
OTM
telefonia

SERVIDOR 19
Auditoria
MINS

SERVIDOR 38
Servidor DC

SERVIDOR 26
VMWare

SERVIDOR 1
Backups

Fibra òptica entre CPD Ajuntament i CPD Policia Local

SERVIDOR 27
VMWare

SERVIDOR 28
VMWare

SERVIDOR 34
Gravador Veu

Switch Brocade
SERVIDOR 74
Auditoria
BULL-ATOS

SERVIDOR 31
Gestor de cues
NewVision

SERVIDOR 33
Gravador Càmeres

Switch Brocade

Cabina discs
Optima 1500

Cabina discs Cabina discs
NetApp E2700 NetApp E2812
Cabina discs
Optima 1600

Diagrama general de la xarxa de comunicacions
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FAL-SWI-2
10.1.1.47
C2950C-24

RIC-SWI-6
10.1.1.19
CE520-24PC-K9

RIC-SWI-5
10.1.1.18
WS-C2960G-24TC-L
RIC-SWI-2
10.1.1.16
C2924C-XL

FAL-SWI-3
10.1.1.86
NAU-SWI-1
10.102.1.7/24
C2960S-24TS-S

C2960-24TC-L
FAL-SWI-1
10.1.1.59
C2960-24TC-L

Nau Baixa
Can Bertrand
(Bestiari)

MAG-SWI-6
V2-10.6.1.6
C2960X-24PS-L MAG-SWI-2
V2-10.6.1.2
V106-10.106.1.2/16
C3560-24PS-S

Can Ricart

Allied

V101 DATOS

ALLIED STACK

Manteniment de la ciutat
(brigada municipal)
COL-SWI-1
V101-10.101.1.27/24
V20-172.16.0.4/24
C3560-24PS-S

COL-SWI-2
10.101.1.22/24
2960X 24PoE

CAL-SWI-1
10.101.1.7
C2960S-24PS-L

MAG-SWI-4
V2-10.6.1.3
C2950-24

IBE-SWI-1
10.102.1.5/24
C2950T-24

AJU-SWI-9
10.1.1.67/16
CE520G-24-EI

AJU-SWI-8
10.1.1.22/16

Can Calders

TOV-SWI-1
10.101.1.3
C2960S-24PS-L

MAG-SWI-5
V2-10.6.1.5
C2950-24

Sala Iberia

BRI-SWI-2
10.2.1.4
C2950-24

BRI-SWI-3
10.2.1.6
2960X- 24PoE

Allied L2

MAG-SWI-3
V2-10.6.1.4
C2950-24

MAG-SWI-1
V1-10.1.1.48
V2-10.6.1.1 DATOS
V106-10.106.1.1/16 TLAN MAG
V107-172.16.0.3/24 ELAN MAG
V200-172.26.0.3/24 TLAN AYUN
C3560-24PS-S

IBE-SWI-2
10.102.1.6/24
3com2928

COL-SWI-3
10.101.1.30/24

Escola Taller
Collserola

RIC-SWI-4
10.1.1.65/16
C2950-24
RIC-SWI-3
10.1.1.15
C2924C-XL

RIC-SWI-1
10.1.1.69
CE520-24PC-K9

Palau Falguera

BRI-SWI-1
V1-10.2.1.1
V21-172.16.1.1/24
C3560-24PS-S

Formacio
3com

Tovalloles

Can Maginàs

C2950C-24
Video Conf.

Video Conf.
COLT
100Mb

Oficina d’habitatge

BIB-SWI-2
10.13.3.2
WS-C2960X-24PS-L

AJU-SWI-7
10.1.1.46/16

HAB-SWI-1
10.101.1.23/16
2960X- 24PoE

C2950T-24
POL-SWI-4
10.1.1.3/16

AJU-SWI-6
10.1.1.57/16

2 - C3750G-24TS

BIB-SWI-1
10.101.1.5
10.13.3.1
WS-C2960XR-24PS-I

C2960-24TC-L

VSS

AJU-SWI-5
10.1.1.10/16

Casal de Joves

4500X
10.1.1.1

C2924-XL-EN

JOV-SWI-1
10.1.1.28/16
2960X- 48PoE

AJU-SWI-1
10.1.1.2/16
AJU-SWI-4
10.1.1.9/16

Paloalto

10.1.1.1

Gig 2/0/21
WLC Wifi

2 - C3750G-24TS

POL-SWI-2
10.1.1.64
C3560-24PS
Centralita

C2924-XL-EN

POL-SWI-1
10.1.1.76
WS-C2950G-48-EI

3850-AJU
10.1.1.5

CGG-SWI-1
10.101.1.11
C3560X-24P-S

3850-POL

AJU-SWI-3
10.1.1.8/16
C2924C-XL

URB-SWI-2
10.1.1.12
WS-C2950T-24

Biblioteca

4500X

Gig 1/0/21

10.1.1.4

VLAN1 – Alcaldia

POL-SWI-3
10.1.1.17
C2960-24-S

TP-Link
10.1.1.14/16

URB-SWI-1
10.1.1.20
C2960-24LC-S

Casal de
Gent Gran

TFCA
100Mb

Policia Local

URB-SWI-3
10.1.1.13
WS-C2950T-24

Urbanisme

AJU-SWI-2
10.1.1.7/16
C2924C-XL
PaloAlto
CEN-SWI-1
10.1.1.106/16
C2950G-24-EI

Via Pública

Paloalto

switchCS1000

Torre Roser

AJU-SWI-10
10.1.1.11/16
3560POE

Centre Civic falguera

PUB-SWI-1
10.102.1.8/24
CE520-24PC-K9

ROS-SWI-2
10.13.4.3/25
HP V1905-24 PoE

CCF-SWI-1
10.101.1.25
2960X

ROS-SWI-1
10.101.1.13
C3560X-24P-S

Escola Bressol
Tambor
EBT-SWI-1
10.101.1.17
WS-C2960CX-8PC-L

Mercat Municipal
MER-SWI-1
10.101.1.14
WS-C2960C-8PC-L

EMA-SWI-1 Estadi Municipal
10.101.1.19
d’Atletisme
WS-C2960C-8PC-L
Pavelló J.C.
Escola Bressol
Fàbregas
Centre Cívic

Trunk
Vlan 101+200 segundo anillo
Vlan2
Vlan101 -- Anillo
Vlan102

Pavelló Andrei
Xepkin
PEAX-SWI-1
10.101.1.20
WS-C2960X-24PS-L

CCRO_SWI-1 Roses
10.101.1.16
WS-C2960C-8PC-L

EBF_SWI-1
10.101.1.18
WS-C2960C-8PC-L

PEJCN-SWI-1 Navarro
10.101.1.24
WS-C2960C-8PC-L

Escola Bressol
Patufet

EBP-SWI-1
10.101.1.15
WS-C2960C-8PC-L

Centre Barri
CBM_SWI-1 Mas Llui
10.101.1.21
WS-C2960X-24PS-L
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ANNEX V – INVENTARI DEL SISTEMA DE VEU
Centraletes i terminals de telefonia
Edifici

Centraleta
Marca Model

Ajuntament
Aula Sant Feliu
Can Maginàs
Brigada Municipal
Policia

Nortel
Nortel
Nortel
Nortel
Nortel

CS1000
BCM50
CS1000
BCM50
BCM50

Línies
1 x Primari Fixe
1 x Primari Mòbil
2 x RDSI
6 x RDSI
4 x RDSI
6 x RDSI

TOTAL Terminals

Terminals
Analògics Digitals IP
18

133

100

1
19

133
312

14
25
9
12
160

Cada centraleta ofereix el servei de telefonia IP a l’edifici on es troba instal·lada, excepte en
el cas de la centraleta de l’Ajuntament, que dona servei de telefonia IP a tots els edificis
municipals que disposen de fibra òptica, així com telefonia digital i analògica als edificis que
tenen cablatge de parells de coure (SSTT, Església 3, Sala Iberia, Casal de la Gent Gran i
Palau Falguera).
La centraleta de l’Ajuntament inclou els següents components:
•
•
•
•
•
•
•

VMC (Voice Media Card): targeta per a fer la conversió TDM-IPk, 32 ports
PRI: Primari per a connectar amb a l’operadora. S’inclouen 2 enllaços primaris
Analog Trunk 8 ports: targeta amb 8 ports analògics de trunking
XFEM: targeta per a la connexió de 4 ports de fonts externes (música en espera)
Business Services Digital extensions: Usuaris d’extensions digitals
Business Services Succession IP users: Usuaris d’extensions IP
Succession Bundle: xassís base, que inclou el Call Pilot. Aquesta targeta és la que
gestiona les bústies de veu, la missatgeria unificada, l’operadora automàtica, i els
canals de comunicació entre Call Pilot i el sistema

Servidor físics de telefonia
•
•

Servidor Telefonia OTM
Servidor de gestió de la centraleta i Char (tarificació)
Servidor Telefonia OpenScape
Servidor de comunicacions unificades

Gestió i tarificació
A través de l’aplicació OTM (Optivity Telephony Manager) es realitza la gestió de la centraleta
i les seves extensions, així com la tarificació de les trucades (CHAR)
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Operadora automàtica
Les centraletes de Can Maginàs i la Policia Local, tenen missatges de benvinguda per les
trucades entrants.
A la centraleta de l’Ajuntament, hi ha 5 missatges programables dels següents serveis:
•
Telèfon Principal
•
Telèfon d’Informació
•
Serveis de Can Ricart
•
Línia 900
•
Servei 010
Aquests contestadors programables es gestionen des de l’aplicació CallPilot del Servidor
Telefonia OTM, i disposa de les següents característiques:
•
Control de dates
•
Control de dies laborals i caps de setmana
•
Control de dies festius, que es programen anualment
•
Control d’horaris
•
Menú per seleccionar diferents opcions
•
Gravació de missatges des d’un terminal qualsevol de la centraleta
Terminals
Els terminals digitals i IP disposen de les següents funcionalitats:
•
Bústia de veu
•
Desviament de trucades
•
Grups de captura de trucades
•
Nom d’Identificació de la extensió
•
Restricció de trucades
•
Oficina virtual
•
Música en espera
•
Funció secretaria (nomes pot rebre trucades de la seva secretaria)
Distribució automàtica de trucades (ACD)
Es disposa d’una cua de distribució automàtica de trucades (ACD) programada per rebre les
trucades al Suport Informàtic de l’Ajuntament, en la qual hi ha 8 terminals que poden entrar i
sortir, sense deixar de tenir les funcionalitats independents del terminal (extensió pròpia,
captura de trucades de grup, desviaments, etc.).
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Operadora de centraleta (CIU + Smile)
Al departament d’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), hi ha el lloc de treball que s’encarrega
de rebre i transferir les trucades entrants al telèfon principal de l’Ajuntament. Aquest lloc de
treball disposa de les següents funcionalitats:
•
Programari client a l’ordinador, a traves del qual es realitza la rebuda de
les trucades per poder atendre directament i realitzar transferències a altres
extensions internes
•
Alimentació remota des de la centraleta (CIU)
•
Gestió de cues: visualització del nombre de trucades en espera
•
Activació automàtica de desbordament a un altre lloc, en cas de superar
un nivell donat
•
Auriculars sense fils per l’operadora, i auricular fixe d’emergència
•
Teclat mixt / PC / operadora
Integració amb altres entorns de telefonia
•
•
•
•

Integració amb mòbils corporatius Movistar amb extensió 6xxx.
Integració amb terminals d’Oficina Virtual Vodafone amb extensió 81xx
Comunicacions unificades OpenScape
Gravació de les trucades de la centraleta de la Policia local

Comunicacions unificades OpenScape
Eina de comunicacions unificades desplegada per un subconjunt d’usuaris.
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ANNEX VI – POLÍTICA DE CÒPIES DE SEGURETAT
Freqüència
Tipus

Diària
Setmanal
Mensual
Trimestral
Anual
Retenci
Retenci
Retenci
Tipus
Retenció Tipus
Tipus
Retenció Tipus
ó
ó
ó

DADES CORPORATIVES
Tot excepte BBDD Oracle
BBDD Oracle - Backup Online
RMAN
BBDD Oracle - Archived Redo
Logs (1)
BBDD Oracle - Exports FULL
BBDD Oracle - Exports Parcial
VMs
Totes les VMs

Incremental

30 dies

Complet
Complet 4
Complet
Complet 8
6 mesos a
trimestres a
5 anys
a
setmanes a
Complet
Complet
a
6 mesos a
5 anys

Completa

14 dies

Parcial (2)
Parcial (3)

6 mesos Complet
a
7 dies
-

Incremental

30 dies

8
setmanes
-

Complet
a
6 mesos -

-

Complet
a
5 anys
-

Complet 8
Complet
a
setmanes a
3 mesos -

-

-

-

(1) Amb el Backup Online i els Archived Redo Logs es podria recuperar amb granularitat de transacció els últims 6 mesos
(2) Còpia acumulativa per conservar tots els Archived Redo Logs generats en el període de retenció
(3) Export de tots els esquemes excepte l'esquema amb BLOBs que conté els documents del gestor documental

Amb les dades actives actuals, algunes dades de referència de l’espai ocupat per les còpies de seguretat són:
•
•
•
•

Una còpia completa a disc de totes les dades actives: 16TB
Una còpia completa a cinta de totes les dades actives: 11TB
Una còpia incremental diària a disc de totes les dades actives: 0,25TB
Una còpia completa a disc de les bases de dades Oracle: 430GB
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ANNEX VII – COBERTURA DELS SERVEIS
El següent quadre mostra, per cada element d’infraestructura, sistema, middleware o aplicació, els grups de serveis que li són aplicables.
El quadre no inclou els serveis transversals com ara els serveis de cloud públic, el desplegament i renovació tecnològica de sistemes addicionals, ni
la consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing.
Grups de Serveis Demanats
Infraestructura
Aprovisionament
Sistema
Renovació
Middleware
Tecnològica
Aplicació
Desplegament
Objecte d'Aprovisionament i Renovació Tecnològica
Servidors - Hosts de Virtualització
X
Virtualització
X
Emmagatzematge
X
Copies de Seguretat
X
Monitorització
X
Llibreria de cintes
X
Objecte d'Aprovisionament i Desplegament Nous
Cloud Management Platform (CMP)
X
Plataforma d'aplicacions i serveis web (PaaS)
X
Automatització
X
Auditoria centralitzada de logs
X
Registre de l'activitat de navegació dels usuaris
X
Altres
Servidors - Físics excepte els Hosts de
Virtualització
Servidors - Virtuals
X (3)

Manteniment de
Maquinari

Manteniment de
Programari

Administració
Operació
Suport Tècnic

X
(na)
X
(na)
(na)
X

(na)
X
(na)
X
X
(na)

X
X
X
X
X
X

(na)
(na)
(na)
(na)
(na)

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
(na)

X (2)
X (2)

X
X
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Grups de Serveis Demanats
Infraestructura
Sistema
Middleware
Aplicació
Xarxa de Comunicacions
Sistema de Veu
DNS
DHCP
DFS
Active Directory
VPN OpenVPN
Firewall Linux amb Iptables
Antivíric
Bases de Dades Oracle
Bases de Dades MySQL
Correu Electrònic Exchange
Correu Electrònic Postfix
Servidors d'Aplicacions Jboss
Servidors d'Aplicacions Tomcat

Aprovisionament
Renovació
Tecnològica
Desplegament
X (4)
-

Manteniment de
Maquinari
X (1)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)
(na)

Manteniment de
Programari
X (2)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Administració
Operació
Suport Tècnic
X
X (1)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(1) Aplica només als servidors físics i virtuals
(2) Aplica només al Sistema Operatiu
(3) Forma part dels serveis d'administració i operació
(4) Aplica només als serveis del projecte de balanceig per les comunicacions entrants
- Sense cobertura dins el present contracte
(na) No aplica
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ANNEX VIII – INVENTARI DE LLICENCIAMENTS I SUBSCRIPCIONS
Es disposa del següents productes llicenciats i, excepte el cas de Microsoft, tots amb
una subscripció de manteniment del fabricant vigent:

Producte

Descripció

Quantitat

VMWare
VMWare

Promotion: VMware Infrastructure Midsize Acceleration Kit
for 6 processors (Includes 1 VirtualCenter Foundation, VI
Enterprise for 6 Processors, and 30 PSO on initial
purchases(Training credits)Not valid for renewals.
VMware vSphere 6 Enterprise for 1 processor
VMware vCenter Server 6 Foundation for vSphere up to 3
hosts (Per Instance)

1

6
1

Microsoft (programa OPEN)
Windows
Server

Exchange
Server

Windows Server Datacenter Core 2016
Windows Server Standard 2012 R2
Windows Server Standard 2008 R2
Windows Server Standard 2008
Exchange Server Standard 2013

32
1
3
7
2

Database Standard Edition - Processor Perpetual

1

11873-M3-13 - BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR DLO
WIN 10
USER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE
GOV
12593-M3-13 - BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR
BACKUP EXEC
AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER
ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV
12593-M3-13 - BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR
BACKUP EXEC
AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER
ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV
13811-M3-13 - BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR
BACKUP EXEC
SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE GOV
13813-M3-13 - BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR
BACKUP EXEC
AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD

1

Oracle
Database (1)
Backup Exec
A3527369460

A2017262744

A7856839512

A1674425844

A3491311064

1

1

1

10

tmp1794657549783205008.doc

Producte
A3003945429

A5318713852

Descripció

Quantitat

PERPETUAL LICENSE GOV
11212-M3-13 - BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR
BACKUP EXEC
AGENT FOR LINUX 1 SERVER ONPREMISE STANDARD
PERPETUAL LICENSE GOV
12303-M3-13 - BASIC 12 MONTHS RENEWAL FOR
BACKUP EXEC
AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN 1 HOST
SERVER
ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE GOV

1

3

McAfee
Antivíric

EndPoint Security + Threat Prevention
(EPO 5.9 + Viruscan 8.8)

65

(1) El cost d’aquesta subscripció per la ultima anualitat contractada ha estat de 4.716€
+ IVA.
A més d’aquest llicenciament, l’Ajuntament disposa de llicenciament addicional i la
subscripció de manteniment corresponent que no s’inclouen dins l’abast del
present contracte.
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