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1. CONCEPTE
Aquest plec té per objecte definir les característiques tècniques de l’execució del contracte
d’una bossa d’hores per al manteniment i desenvolupament de noves funcionalitats del web
i de la intranet de la Sindicatura en el llenguatge de programació Java i manteniment de
l’aplicació web del Compte general de les corporacions locals i registre d’entrada i sortida
de documents (CGCL d’ara endavant) fet en .NET.

2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Serveis informàtics de la Sindicatura realitza el manteniment del web de la Sindicatura i de
la Intranet. No obstant, sovint necessita suports puntuals per realitzar determinades
tasques.
En ser una funcionalitat estratègica de la Sindicatura, tant el web com la intranet són
complexes i d’abast molt ampli.
Cal remarcar que l’àrea de corporacions locals disposa de cinc eines que fan servir tots els
ens locals de Catalunya (2.000 ens aproximadament) a banda d’altres funcionalitats que
han de funcionar a ple rendiment 24 x 7 x 365.
El web i la intranet estan desenvolupades amb el programari lliure anomenat Liferay i les
funcionalitats especials estan fetes en Java.
Per altra banda, l’aplicació web del CGCL està feta en .Net i és una aplicació interna a la
Sindicatura. Sobre aquest aplicació, al llarg de l’any, sorgeixen nous requeriments per
afegir funcionalitats que evolucionen l’aplicació.

3. OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte del projecte és mantenir les funcionalitats actuals del web, la intranet i l’aplicació
web CGCL i afegir les que es necessitin.
El contracte està plantejat com una bossa d’hores, de 2.000 hores anuals, a facturar
mensualment en funció de les hores consumides.
El manteniment es farà sota demanda per part de Sindicatura. Serveis informàtics de la
Sindicatura farà peticions individualitzades per funcionalitats noves o a esmenar.

4. RESUM DE TECNOLOGIES QUE REQUEREIX AQUEST CONTRACTE
Les tecnologies que el licitador haurà de conèixer per presentar-se a aquest contracte i
que es detallen en els apartats a continuació d’aquest són les següents:
• Llenguatge de programació .NET
• Base de dades SQL server
• Base de dades MySql
• Base de dades Oracle
• Llenguatge de programació Java
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•
•
•
•
•

Portal de gestió de continguts Liferay
Aplicacions Web
Llenguatge de programació PHP
Sistema operatiu de servidor Linux
Sistema operatiu de servidor Windows

5. MANTENIMENT DEL WEB I DE LA INTRANET
5.1. TECNOLOGIA ACTUAL
El web i la intranet estan desenvolupades amb Liferay. El servidor de base de dades és
MySQL tant per al web públic com per a la Intranet:
•
•

Web: Linux Red Hat Enterprise, Liferay 6.0.6, Gestor de Bases de Dades MySQL,
PHP, gestor de base de dades Oracle.
Intranet: Linux Ubuntu, Liferay 6.1.2, Gestor de Bases de Dades MySQL

Per veure el web es pot visitar la URL www.sindicatura.cat i per veure la intranet, cal
demanar informació durant el període de licitació al responsable del contracte.

5.2. PLATAFORMES DISPONIBLES
5.2.1.

Web pública

La Sindicatura disposa de tres entorns que s’executen en una plataforma de virtualització:
•

Entorn de desenvolupament: En les instal·lacions de la Sindicatura. Correspon a una
còpia del web i està en funcionament en una màquina virtual.

•

Entorn de preproducció: En les instal·lacions del servidor d’hostatge web. Només és
visible des de la xarxa de la Sindicatura. Periòdicament se sincronitza amb el web
de producció,

•

Entorn de producció: En les instal·lacions del servidor d’hostatge web. Aquest
entorn correspon al web públic.

Tant en l’entorn de preproducció com en el de producció, la Sindicatura hi té accés
mitjançant HTTP, HTTPS, FTP i SSH.

5.2.2.

Intranet

La Sindicatura disposa de dos entorns (preproducció i producció) que s’executen en una
plataforma de virtualització en les instal·lacions de la Sindicatura:

5.3. EINES DE CORPORACIONS LOCALS
Les eines de corporacions locals estan fetes en el llenguatge de programació Java i
treballen sobre fitxers XML i XBRL
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5.4. TIPUS DE TASQUES A CORREGIR O DESENVOLUPAR
Les tasques a corregir o desenvolupar pertanyen a les següents temàtiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disseny i desenvolupament de nous portlets
Millores en el disseny del portal web i intranet
Modificacions dels portals Liferay.
Assessoria tecnològica Liferay
Desenvolupament de prototipus
Desenvolupament de themes i layouts
Resolució de problemes de portlets en funcionament.
Actualització de versions de Liferay
Noves eines web fetes en Java
Manteniment de les eines actuals fetes en Java

6. MANTENIMENT DE L’APLICACIÓ WEB DE CGCL
6.1. DESCRIPCIÓ DE L’APLICACIÓ WEB
La Sindicatura disposa d’una aplicació web que gestiona el CGCL i registre d’entrades i
sortides. Aquest aplicatiu està connectat amb l’EACAT (Extranet de les administracions
catalanes) del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) que és el portal de
retiment telemàtic utilitzat per la Sindicatura i tota l’administració local catalana.
Entre altres, les funcionalitats de l’aplicatiu principal són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registre d’entrades i sortides de documentació
Manteniment de l’inventari d’ens
Entrada de dades comptables a partir d’un XML en el cas de comptabilitat pública o
XBRL en el cas de comptabilitat privada (societats mercantils)
Qüestionari d’acompliment qualitatiu
Impressió de reports dels estats comptables
Justificant de recepció per a la corporació matriu
Tancament de l’exercici: Inclou els annexos obtinguts de la impressió de quadres i
tancament
Mailing de reclamació dels comptes
Preparació de paquets de fitxers en ZIP per al Tribunal de Comptes d’Espanya
Llistats i consultes de control de la tramitació
Estimacions i indicadors
Explotació de la informació
Importació d’XML amb la informació de contractes
Tràmit d’audiència

També hi ha uns programes satèl·lit que es comuniquem amb el principal. Aquests són:
• Cargaweb: Detall de tramitació dels comptes generals en el web de la Sindicatura.
Treballa amb PHP i BD Oracle.
• Llista d’incompliments: Llista dels ens que no han enviat en termini
• Tramesa al Tribunal de comptes: Enviament dels comptes generals al Tribunal de
comptes.
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•

Tramesa a Governació: Comunicació dels comptes generals rebuts correctament i
complets al Departament de Governació de la Generalitat via EACAT.

6.2. TECNOLOGIA DE L’APLICACIÓ WEB CGCL
L’aplicació web està feta en .NET i la base de dades que li dóna suport és SQL Server. Tant
la part de client com la part de servidor s’executen en sistemes operatius Windows. Aquest
aplicatiu s’executa en màquines que disposa la Sindicatura.

7. MODEL DE RELACIÓ I GESTIÓ DEL PROJECTE
L’adjudicatari ha d’utilitzar la metodologia que acordi amb la Sindicatura i que sigui adient
per garantir la qualitat en el projecte d’implantació de cada esmena o nova funcionalitat i en
el producte resultant, la satisfacció de l’usuari final i el manteniment correctiu i evolutiu que
sigui necessari.

8. PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ
El procediment que ha de seguir cada petició de la Sindicatura serà:
1. La Sindicatura fa una petició correctiva o una petició de funcionalitat nova a
l’adjudicatari.
2. Si escau, es faran les reunions pertinents per aclarir els requeriments.
3. En cas de petició correctiva, si el temps que estima l’adjudicatari per arreglar el
problema és inferior o igual a 15 hores, no necessita el vistiplau de la programació per
part de Sindicatura.
4. En la resta de casos (petició correctiva superior a 15 hores o petició de nova
funcionalitat) l’adjudicatari fa una estimació del temps necessari per fer la tasca
encomanada i espera el vistiplau per part de la Sindicatura.
5. L’adjudicatari realitza la tasca.
6. En cas que l’adjudicatari vegi que necessita més hores de les previstes, farà una nova
valoració a la qual Sindicatura haurà de donar el vistiplau.

9. DOCUMENTACIÓ QUE LA SINDICATURA LLIURARÀ PER DEMANAR UNA
TASCA
La Sindicatura lliurarà a l'empresa adjudicatària per començar cada nova funcionalitat o
millorar o arreglar una existent:
• Codi font més actualitzat, si escau.
• Accés al web o intranet de desenvolupament.
• Portal actualitzat.
• Documentació dels requeriments detallats

10. DOCUMENTACIÓ QUE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA LLIURARÀ QUAN
S’HAGUI REALITZAT CADA TASCA
Quan s’hagi realitzat cada tasca encomanada, l'empresa adjudicatària lliurarà:
• La nova versió del web o de la intranet documentada convenientment
• El codi font actualitzat
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•

Documentació de l’anàlisi funcional, si escau

11. CONTROL DE LES HORES GASTADES
Perquè la Sindicatura pugui portar el control de les hores gastades i facturades
l’adjudicatari les facturarà al final de cada mes indicant el detall de la utilització d’aquestes
hores.
Per altra banda, la Sindicatura, ha de poder obtenir en cada moment la informació de les
hores utilitzades en cada funcionalitat des del principi del contracte amb el detall de la
seva utilització.
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