Aprovat per Decret d’Alcaldia
de data 21 de setembre de 2022
En dono fe,
El Vicesecretari de l’Ajuntament de Lleida,
en funcions de Secretari General

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT I MANTENIMENT DEL
MAQUINARI PROGRAMARI I SERVEIS ASSOCIATS DEL SISTEMA
IBM iSeries (AS/400)
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JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL SERVEI O SUBMINISTRAMENT:
L’Ajuntament de Lleida disposa d’un equip iSeries (AS/400) del fabricant IBM. Aquest equip
estava en règim de renting fins a principi de 2011, quan es va executar l’opció a compra, essent
ara propietat de l’Ajuntament de Lleida.
Aquest equip, en la modalitat de renting incorporava el manteniment de maquinari i programari,
però en la modalitat actual aquest manteniment s’ha de contractar a banda. El manteniment
d’aquests equips els presta IBM directament i la contractació s’ha de fer mitjançant partners
homologats.
L’actual període de vida d’aquest equip, la seva operativa, la disponibilitat de personal i
l’especialització requerida per determinades tasques fan també necessari disposar d’una bossa
d’hores disponible per a la consulta, operació i tasques pròpies de manteniment i operativa
d’aquest equip. A més, aquesta bossa d’hores també és necessària ja que IBM tant sols presta
servei en horari reduït i les necessitats del servei poden requerir atenció fora d’aquest horari.
Així mateix, la migració d’aplicacions i serveis des d’aquest equip a altres equips i tecnologies fa
necessari comptar amb suport específic que reuneixi coneixement tant en aquest entorn d’IBM
com en els entorns previsió de migració o d’intervenció d’informació.
Als efectes es va adjudicar el contracte de Serveis de suport del maquinari programari i serveis
associats al sistema iSeries (AS/400) d’IBM amb número d’expedient SER_OBE_2017_0019, amb
vigència fins el dia 31 de desembre de 2020, prorrogable fins a dos (2) anualitats més.
Posteriorment es va executar la pròrroga que permetia el contracte, fins el dia 31 de desembre
de 2022.

OBJECTE DE LA DESPESA:
Contractació dels serveis de suport del maquinari, programari i serveis associats al sistema
iSeries (AS/400) d’IBM en servei a l’Ajuntament de Lleida així com rebre per part d’IBM el
manteniment en maquinari per a l’equip amb número de sèrie 44-D0852.
Aquest servei de manteniment es farà a través de l’adjudicatari que, pels requeriments d’aquest
fabricant, haurà de ser partner reconegut i autoritzat.
En concret el serveis previstos són:
Respecte els serveis de suport i manteniment

•
•
•
•

Subministrament i substitució de qualsevol peça de l’equip per part d’IBM i
segons els estàndards d’aquest fabricant per aquest equip.
Atenció a possibles incidències en el funcionament de l’equip.
L’horari d’assistència ha de ser com a mínim de 9:00 a 19:00 h de dilluns a dijous
i de 9:00 a 14:00 h els divendres, exceptuant els dies festius d’àmbit nacional.
Els estàndards, qualitats i SLA de manteniment i atenció seran els que el fabricant
IBM ofereix habitualment per aquest tipus d’equip.

Respecte als serveis de consultoria i serveis associats
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•
•
•

•

•

L’adjudicatari prestarà els serveis d’atenció telefònica sobre consultes i
incidències donant sempre resposta un tècnic de sistemes i infraestructures amb
la titulació i experiència pertinent.
Treballs remots, o “in situ” quan sigui necessari i/o imprescindible, a petició de
l’ajuntament de Lleida per tal de solucionar incidències en els sistemes.
Suport en la migració d’aplicacions i serveis d’aquest equip a altre equips i
tecnologies i possibles desenvolupaments específics associats.
Els entorns a contemplar, apart del propi de iSeries (AS/400) són
SharePoint, SQL Server i Azure.
Per poder dur a terme les tasques esmentades l’adjudicatari ha de tenir
certificacions i coneixements en integració i migració en tots aquests
entorns.
L’atenció a les incidències i suport a possibles desenvolupaments seran
comptabilitzades per hores, disposant l’Ajuntament de Lleida d’una bossa d’un
mínim de 25 hores anuals durant l’execució del contracte (23 hores pel període
d’11 mesos).
Aquests hores, en cas de no ser consumides s’acumularan a les de l’any següent.

CALENDARI, DATA D’INICI PREVISTA I DURADA DEL CONTRACTE
La data prevista d’inici del contracte és l’1 de gener de 2023. El contracte tindrà una vigència
fins el 30 de novembre de 2023. ( 11 mesos)
Aquest contracte podrà ser prorrogat per un (1) any.

REQUERIMENTS DEL MANTENIMENT HARDWARE I SUPORT AL MATEIX
El servei ha de cobrir les necessitats i objectius plantejats en l’apartat anterior titulat “Objecte
de la despesa”. En concret ha de complir tots els requeriments i les especificacions següents:
Els estàndards, qualitats i SLA del manteniment hardware i el suport i atenció al mateix seran els
que el fabricant IBM ofereix habitualment per aquest tipus d’equip.
La substitució de les peces sempre se farà per tècnics d’IBM, pactant per ambdues parts i
prèviament la data i hora de l’actuació.
Les incidències portaran assignada un codi de seguiment per tal de conèixer en qualsevol
moment l’estat de l’averia.
Les incidències de suport s’hauran de poder obrir per telèfon o per correu electrònic.
El treballs remots sempre hauran d’estar supervisats per un operador de l’àrea de sistemes de
l’Ajuntament de Lleida i seguint els protocols i procediments de seguretat preestablerts.
En projectes de migració de dades on intervinguin diferents tecnologies (AS/400, Sharepoint,SQL
Server) el licitant assignarà prèviament a l’inici de les tasques un director de projecte per tal de
poder coordinar-se amb el director del projecte assignat per l’Ajuntament de Lleida.
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REQUERIMENTS DE CERTIFICACIONS, CONEIXEMENTS I GARANTIES EN SISTEMES
ISERIES (AS/400) DE IBM
El servei ha de cobrir les necessitats i objectius plantejats en l’apartat anterior titulat “Objecte
de la despesa”. En concret ha de complir tots els requeriments i les especificacions següents:
Els licitants hauran d’acreditar les següents certificacions mínimes: ser IBM Platinium Business
Partner o IBM Gold Business Partner.

REQUERIMENTS DE CERTIFICACIONS, CONEIXEMENTS I GARANTIES RESPECTE ALS
SERVEIS DE CONSULTORIA, SUPORT I SERVEIS ASSOCIAT
El servei ha de cobrir les necessitats i objectius plantejats en l’apartat anterior titulat “Objecte
de la despesa”. En concret ha de complir tots els requeriments i les especificacions següents:
Els licitants, per tal de garantir els serveis de consultoria, suport i serveis associats a aquesta
licitació (entorns SharePoint, SQL Server) hauran d’acreditar les següents certificacions mínimes:
• Microsoft Silver Collaboration and Content
• Microsoft Gold Cloud Platform
Aquestes certificacions podran ser pròpies o de les empreses a les que l’adjudicatari pugui
subcontractar els serveis

REQUERIMENTS GENERALS
Observació de la legalitat vigent
Totes les propostes s’ajustaran a la legalitat vigent.
L’Ajuntament de Lleida queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de la no observació
de la legalitat per part dels adjudicataris.
Els adjudicataris assumiran a càrrec seu qualsevol tipus de cost derivat de la no observació de la
legalitat per part seva.
Els adjudicataris hauran de descriure amb detall les mesures que s’aplicaran amb l’objectiu de
garantir, explícitament:
•

Els requeriments de la LOPD en matèria de seguretat i protecció de dades, així com
allò que es pugui veure afectat per l’ENS i ENI, quan escaigui.

•

La confidencialitat i integritat de les dades corresponents a l’Ajuntament de Lleida.

•

La prevenció de riscs laborals i coordinació d’activitats empresarials.

•

Les lleis específiques que regeixin els, procediments administratius, etc. en
l’Administració Pública, especialment les següents:
- Llei 39/2015 del "Procediment Administratiu comú de les Administracions
Públiques"
- Llei 40/2015 del "Règim Jurídic del Sector Públic"
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-

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya
Decret 26/2010 de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya
Decret 29/2010 del "Ús dels Mitjans Electrònics al Sector Públic de Catalunya

Respecte al contracte d’encàrrec de tractament de dades
S’adjunta el contracte d’encàrrec de tractament com annex al plec administratiu, que quedarà
formalitzat en el moment de la signatura d’aquest contracte de serveis.

Respecte del compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat
Addicionalment al compliment de la normativa del tractament de les dades, l’adjudicatari haurà
de complir amb la normativa administrativa d’Administració Electrònica fixada per la legislació
vigent en cada moment.
Els serveis objecte de la licitació hauran de respectar els nivells de professionalitat requerits pel
Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS)
i d’acord amb les indicacions i mínims requerits que manifesti en tot moment l’Ajuntament de
Lleida. Així, i per poder determinar el grau de professionalitat dels serveis oferts, el licitador
inclourà informació detallada de les seves capacitats i el nivell de maduresa dels serveis que
ofereix. També aportarà informació del personal involucrat en les diferents fases de prestació
dels serveis, amb una menció especial de les capacitacions, certificacions o altres elements que
permetin la valoració de la professionalitat, tant del prestador com del personal, amb criteris
objectius.
Pel que fa als estàndards de prestació dels serveis, l’adjudicatari els oferirà amb el grau de
confidencialitat i protegint la informació tractada d’acord amb la seva criticitat i implementarà
les mesures de seguretat indicades a l’Esquema Nacional de Seguretat (en aquest sentit, el
programari i maquinari involucrat en aquest contracte haurà de permetre la configuració i
implementació d’aquestes mesures). La informació de l’Ajuntament de Lleida serà de la seva
titularitat i el licitador l’haurà de tractar segons les instruccions referides.
L’adjudicatari haurà de demostrar el compliment i adequació amb els requeriments de protecció
de dades i l’Esquema Nacional de Seguretat, facilitant els corresponents certificats o informes
d’auditoria realitzats per tercers sobre l’adequació als requeriments de seguretat estipulats.

Seguretat i confidencialitat
L’empresa adjudicatària mantindrà la màxima reserva i confidencialitat respecte qualsevol de
les dades de què pugui disposar amb motiu de l’execució del contracte. Qualsevol infracció es
qualificarà de falta greu i pot suposar causa per a la resolució del contracte, sense perjudici
d’altres responsabilitats que se’n puguin derivar.
L'empresa adjudicatària es comprometrà i acceptarà el compliment de les obligacions següents:
•

Tractar com a confidencial tota la documentació i informació, sigui en format escrit,
oral o electrònic, lliurada o revelada per l’Ajuntament de Lleida, així com qualsevol
informació referent a detalls tècnics, comercials, contractuals o d'organització rebuts
al llarg de la seva col·laboració i utilitzar aquesta informació únicament per a la
prestació dels serveis convinguts i objecte d'aquest Plec. La durada d'aquesta obligació
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és de caràcter indefinit i es mantindrà en vigor durant la prestació del servei contractat
i amb posterioritat a la seva finalització, independentment de la causa.
•

Respectar totes les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives que l'Ajuntament
de Lleida estableixi per garantir la confidencialitat i integritat de la informació.

•

L'empresa adjudicatària establirà i nomenarà un responsable de seguretat per a la
realització del contracte. Aquest responsable vetllarà per mantenir els nivells de
seguretat establerts per l' Ajuntament de Lleida i mantindrà actualitzada la situació
dels usuaris que accediran als sistemes d'informació de l’Ajuntament de Lleida, tant
per a les accions d'alta, baixa i esmena com per als perfils dels serveis que utilitzaran.
Així doncs, l’empresa adjudicatària haurà de tenir implantats els sistemes necessaris
perquè el seu personal tingui accés únicament a aquelles dades i recursos de
l'Ajuntament de Lleida necessaris per al desenvolupament del seu treball.

•

L'empresa adjudicatària haurà de posar immediatament en coneixement de
l'Ajuntament de Lleida qualsevol fallada detectada que pugui posar en perill la
seguretat i confidencialitat de les dades i documents objecte d'aquest acord.

Prevenció de riscs laborals i coordinació d’activitats empresarials
L'empresa adjudicatària haurà de complir estrictament amb allò que disposa la Llei 31/1995, de
8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals i les disposicions de desenvolupament o
complementàries.

Resolució del contracte i traspàs d’informació i aplicacions
En cas de resolució del contracte, l’empresa adjudicatària del present concurs es farà
responsable de la transmissió completa, i de forma correcta, de tota la informació necessària
per a la continuació del servei cap al seu nou entorn, així com del possible cost propi d’aquest
traspàs d’informació.
Es duran a terme totes les reunions i procediments que es considerin necessaris per fer la
transferència de la forma més adient.
Lleida, a la data de la signatura electrònica

Carles Gine Sabaté
Tècnic Planificació Implementació de Sistemes
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