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1. Introducció
El CRG
El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un institut internacional d’investigació biomèdica d’excel·lència, la missió del
qual és descobrir i avançar en el coneixement en benefici de la societat, la salut pública i la prosperitat econòmica.
El CRG es composa d’uns 500 usuaris actius, distribuïts en àrees científiques i àrees de Gestió, i disposa d’una base de
dades de 2.000 ex-usuaris aproximadament.
En el moment de publicar-se aquest plec s’haurà anunciat la integració del CNAG en el CRG, la qual cosa representa uns
70 usuaris més.

El motiu del contracte
En aquests moments el Centre Regulació Genòmica no compta amb una plataforma única de desenvolupament de
llocs web i presenta una dispersió tecnològica important que dificulta la escalabilitat, la integració i la paral·lelització de
desenvolupaments web.
La web pública del CRG (www.crg.eu) està desenvolupada en Drupal (versió 7.3.6 en la actualitat) y està allotjada als
sistemes administrats i actualitzats pel propi departament de TIC del CRG.
Diversa informació com les dades d’empleat i les sessions científiques que es presenten a la web del CRG es troben a
l’ERP corporatiu Oracle E-Business Suite que actua com a repositori. Es per això que hi ha connectors que sincronitzen
les dades entre les taules d’Oracle i les del Drupal.
Altres llocs web públics sota el domini CRG o sota dominis propietat del CRG també han estat desenvolupats en Drupal
(veure llista en Annex 1) , la major part son mantingudes pels equips que las han desenvolupat i el departament de TIC
solament les allotja, però no las manté ni administra.
En canvi el portal de la Intranet del CRG està desenvolupat en Oracle Portal 10gR2, tecnologia que no s’ha actualitzat
des del 2006, i els seus usuaris s’autentifiquen amb username / password contra el LDAP del Oracle Portal (OID). A
més també s’han desenvolupat pàgines PL/SQL que fan servir vistes de base de dades per presentar informació
dinàmica dels empleats que són a Oracle ERP (Oracle Enterprise Business Suite versió 12.1.3). La connexió entre
Oracle Portal i Oracle ERP es fa mitjançant un enllaç de base de dades (dblink).
Per últim, en l’entorn autenticat de la Intranet del CRG hi ha diverses aplicacions desenvolupades com portlets i/o
PL/SQL, i d’altres desenvolupades com portlets JRS-168 (veure llista en annex 2).
Amb aquest projecte es pretén fer confluir tota la plataforma web del CRG en una única base tecnològica com es
Drupal.
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2. Plantejament del servei
A mena de resum, el catàleg de serveis demanats és el següent:
o

Serveis de direcció de projecte: Planificació, control i seguiment

o

Gestió de la qualitat

o

Consultoria funcional i tècnica / Disseny estratègic

o

Estudis i anàlisi d’usabilitat multi dispositiu

o

Disseny gràfic i maquetació web responsive

o

Construcció del sistema d’informació (intranet + portals)

o

Proves de sistema (unitàries, funcionals, rendiment, usuari, concepte,...)

o

Creació de la documentació

o

Suport post-implantació

o

Garantia

3. Planificació
Planificació d’alt nivell
A continuació es mostra una planificació genera en diversos perfils del cicle de vida del servei. La durada
prevista és de 12 mesos (aprox. unes 2.000 hores/home)

Després d’una fase inicial d’adquisició, i d’una segona fase de definició i anàlisi, es procedirà a la
construcció tant de la intranet com a solució global amb els diferents mòduls que la componen, realitzant
lliuraments parcials amb una sèrie de fites marcades (F), així com dels diferents portals (web externes)
5

que el CRG vagi requerint durant aquest període.

Iteracions durant la construcció
L’adjudicador pot dividir la fase de construcció (més enllà del desplegament parcial amb les
funcionalitats d’inserció d’expedients) en petites iteracions no superiors a 4 setmanes. Aquestes
iteracions estarien pactades entre els responsables de CRG i l’adjudicador i contindrien un conjunt de
funcionalitats relacionades de tal manera que s’anirien desplegant i aprovant en entorns de
Preproducció (PREP).
Això afegeix, a més, que qualsevol iteració aprovada és susceptible de ser desplegada en l’entorn de
producció (PROD) en cas de necessitat puntual de començar a emprar algun aspecte del futur sistema.
La definició i gestió d’aquestes iteracions està detallada en l’apartat referent al pla de qualitat.

Gestió del canvi
L’adjudicador ha d’especificar com gestionarà el cicle de vida entre els diferents entorns (DEV, PREP,
PROP) i com durà a terme els desplegaments. (Nota: actualment només n’hi ha DEV i PROD, caldrà
veure si l’entorn PREP i el de DEV poden ser el mateix)

Migració de dades històriques
Aquest aspecte queda fora de l’abast del contracte, encara que es valorarà la col·laboració de l’adjudicatari com a
mostra de valor afegit,

Gestió de les infraestructures
La gestió integral de les infraestructures i entorns correspon a l personal intern del CRG. Per tant, en aquest sentit serà CRG
qui posi a disposició de l’adjudicatari els entorns de:
-

Desenvolupament (DEV)
Preproducció (PREP)
Producció (PROD)

Duent a terme les tasques, entre d’altres, de:
-

-

Monitorització del serveis
Actuació segons els protocols que s’estableixin:
o Sincronitzacions
o Desplegaments
o Backup
o Creació instàncies,...
Serveis d’administració i operacions de les infraestructures i en les bases de dades

Integració amb d’altres sistemes interns al CRG
El desenvolupament de la intranet requerirà la integració amb diferents sistemes interns al CRG. Caldrà definir una
arquitectura d’integració durant la fase de consultoria i disseny de la solució.
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4. Pla de proposta tècnica. Visió general
La solució proposada té com a principal objectiu proporcionar un servei global de desenvolupament amb les següents
característiques:


Dur a terme el manteniment evolutiu de la web pública actual (aprox. 10 peticions l’any)



Dur a terme el manteniment incidental de la web pública actual (aprox. 100 hores l’any)



Donar un servei integral de creació de portals externs amb Drupal (aprox. 4-6 l’any)



Creació i manteniment evolutiu i incidental de la nova intranet CRG (a dimensionar)



Actualització tecnològica dels mòduls de Drupal de diverses webs públiques (aprox. 10 l’any)

5. Manteniment evolutiu i incidental de la web pública actual
Abast del servei
La proposta té com a objectiu presentar un servei permanent per als manteniments evolutius i incidentals de l`actual
web pública del CRG desenvolupada en Drupal.
Es considera com manteniment evolutiu qualsevol nova implementació de pàgines o microsites que pel seu volum
i/o característiques no tinguin la categoria de portals independents.

6. Servei de Creació i manteniment de portals externs amb Drupal
Abast del servei
La proposta té com a objectiu presentar un desenvolupament específic per a cada portal extern que CRG sol·liciti
durant el 2015. Hi ha una previsió que s’hagin de construir entre 4 i 6 portals. Ha d’incloure també els seus
manteniments evolutiu i incidental.
S’hauria d’implementar una solució versàtil que permeti mantenir en la mateixa plataforma tots els portals
simultàniament.
L'objectiu és crear un portal de primer nivell millorant en tots els casos el nivell d'estructura de la informació, usabilitat
i accés a la informació
Funcionalment, tots els portals creats treballaran amb dues vistes:
 BackOffice (per administrar els continguts)
 Front End (per l’usuari que visita el portal).
Per a cada portal distingirem els següents blocs:

BackOffice
La proposta ha de tenir com a objectiu presentar un desenvolupament específic basat en Drupal que permeti al CRG
disposar d'una potent eina d'administració de continguts que permeti la seva distribució a través d'internet.
Els portals estaran dissenyats per mostrar, catalogar, ordenar i buscar qualsevol tipus d'informació, aquesta premissa
s'ha de veure reflectida en el BackOffice.
Amb el BackOffice es podran actualitzar totes les dades del nou portal en temps real, realitzar de forma fàcil el
manteniment de gran quantitat de pàgines i informació. El propi panell de control permetrà aplicar configuració de
paràmetres i extracció de dades a nivells de consulta o estadístics.
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Front End
Els serveis mínims que cada portal hauria d’oferir als usuaris són:










Informació corporativa de CRG i/o del projecte o servei en concret. En aquest apartat s'inclourà tot el que es
necessita saber de la companyia o del projecte de manera molt fàcil i accessible.
Agenda: accés a tota la programació d'esdeveniments mitjançant un calendari, possibilitant l'ampliació
d'aquesta informació incloent tot tipus de contingut (text, imatges, vídeos i documents).
Informació d'actualitat: Portal d'informació tipus mitjà de comunicació amb diferents fonts i canals de dades
Seccions i categories d'informació. S'inclouen fins a 2 nivells de categorització
Notícies relacionades amb el CRG o amb el projecte o servei a disposició del públic en general.
Integració amb Twitter, si calgués.
Es permetrà publicar tot tipus de contingut categoritzat (text, imatge, vídeo, document) mitjançant diferents
plantilles. Tota la informació podrà ser compartida en les principals xarxes socials.
Els continguts es podran relacionar entre si mitjançant tags, categorització o bé mitjançant el propi
administrador dels continguts que els relacionarà entre si.
Gestió de publicitat mitjançant banners.
Potent cercador general de continguts que permeti accedir a qualsevol informació publicada
de manera ràpida i còmoda.

Proposta creativa - Disseny
D'acord als elements gràfics proporcionats pel CRG l’adjudicatari realitzarà una maqueta gràfica navegable i
eminentment intuïtiva, de fàcil utilització i que millorarà en tot sentit la presentació de la informació i l'accés a ella.
Aquesta fase implicarà:



La realització d'una maqueta gràfica navegable per identificar clarament els requisits desitjats
La millora d'aquesta maqueta per experts en usabilitat i comunicació per fer-la accessible i funcional.

El desenvolupament s'adaptarà en la seva totalitat als estàndards que el CRG tingui establerts.
Així mateix, es recolliran tots els requisits i propostes sobre navegació, estils, colors, etc. que el CRG estimi oportuns.
Un cop acabada la fase de presa de requeriments, es realitzarà un prototip que serà validat tant és els aspectes
funcionals, com tècnics i visuals. Es treballarà per aconseguir una interfície gràfica eminentment intuïtiva, de fàcil
utilització i que millorarà en tot sentit la presentació de la informació i l'accés a ella.

7. Creació i manteniment de la nova intranet per al CRG
La condició tècnica es que cal desenvolupar-la en Drupal 7 o superior.
El concepte d’intranet al CRG es planteja com un punt de trobada de serveis i d’informació per als empleats de la
fundació, ressaltant-ne la vessant comunicativa i corporativa.
En aquest apartat s’exposa el total de l’aplicació dividida en mòduls lògics que aglutinen un conjunt de funcionalitats
relacionades. Es demana també considerar els manteniments correctiu i evolutiu de tots ells.
A continuació es relaciona l’objecte principal de cada mòdul. De totes maneres, en fase de requeriments i anàlisi es
detallarà la seva funcionalitat concreta.

Home privada
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Es tracta d’una home només accessible per als usuaris registrats que disposi el CRG. Aquest mòdul inicial permetrà
poder accedir a tots els recursos i serveis que proporcionarà la intranet als usuaris.
Les principals àrees que contindrà aquest mòdul són:
-

Agenda Global
News
Grants
Daily press clipping

A nivell aproximat, com a contingut general, s’han poder gestionar continguts entre 25 i 35 punts de menú. Cal
implementar un control de permisos de publicació i d’accessos als diferents mòduls de la intranet

Vacances
Aquest mòdul serà el responsable de la gestió de les vacances de tot el personal del CRG. Disposarà de les següents
característiques:
-

Control i gestió integral de les sol·licituds
Sistema d’aprovació per grups
Calendari global de els vacances amb diferents vistes en funció dels grups al que l’usuari hi pertany
Integració amb el ERP

Reserva de Sales
S’implementarà un mòdul independent de gestió de sales del CRG. En l’actualitat hi ha 9 sales de reunió a compartir.
Els requeriments que ha de contemplar aquest mòdul són:
-

Gestió i control integral de les sol·licituds de reserva
Gestió independent del ERP de les sales
Calendari amb diferents vistes i filtres.

Directori del CRG
Es tracta d’un petit mòdul que permetrà mostrar la llista de tots els contactes (empleats) donats d’alta en el sistema.
Per obtenir aquesta informació, caldrà integrar-lo amb el ERP corporatiu
A nivell funcional:
- Implantar un potent cercador per trobar les persones del directori
- Per a cada contacte, es podrà consultar la seva fitxa personal amb les seves dades.

Col·lecció Central
Implementació d’un sistema que permeti mostrar en una taula dinàmica una informació provinent d’un document en
format XML.
La taula dinàmica que es mostrarà a l’usuari, permetrà realitzar filtres i cerques per qualsevol camp.

Procediments Normalitzats de treball
Aquest mòdul permetrà gestionar la publicació d’una sèrie de documents de procediments interns al CRG. Cal tenir
en compte que, cada document ha d’estar agrupat segons una sèrie de categories que es podran definir, així com la
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possibilitat de relacionar documents, de manera que quan l’usuari consulti un document, se li mostrin tots aquells que
puguin estar vinculats.

Plotter booking
Mòdul semblant al de reserva de sales

Request Tracker
Integració d’aquesta plataforma open source de ticketing que s’utilitza actualment per gestionar les incidències dels
equips científics. Actualment l’eina està integrada amb els usuaris d’intranet a nivell LDAP.
- Control i gestió de les incidències
- Accés a la relació de les peticions generades.

Newsletter
Implantació d’un mòdul de creació i edició de butlletins informatius que permeti dotar als usuaris interns i externs de
la organització d’una eina que millori qualitativament la gestió actual i que sigui el suficientment flexible per tal que se’n
pugui extraure el màxim rendiment. La gestió de les llistes es basarà en Mailman.

Wikis
La nova Intranet ha d’incorporar “out of the box” una eina que permeti que els usuaris de manera autònoma i sense
requerir de la intervenció del departament de TIC puguin crear i administrar Wikis específiques.

Integració amb d’altres sistemes interns al CRG
El desenvolupament de la intranet requerirà la integració amb diferents sistemes interns al CRG, com són:
Repositori d’usuaris
ERP
BD Oracle
PRISMA
Caldrà definir una arquitectura d’integració durant la fase de consultoria i disseny de la solució.

8. Actualització tecnològica del Drupal de diverses webs publiques
L’adjudicatari serà responsable del manteniment i actualització tecnològica d’una sèrie de webs de projectes
científics desenvolupades amb Drupal.
Aquestes webs han estat desenvolupades per equips aliens al departament de TIC del CRG i la seva documentació
es escassa.
L’adjudicatari s’encarregarà de la seva revisió, catalogació i manteniment tecnològic, i en cas que sigui necessari
se n’ocuparà de la pujada de versió del core de Drupal o dels mòduls pertinents, de manera proactiva i planificada
previ acord amb el CRG.
A l’annex 1 es troba la llista de webs incloses en aquesta categoria al moment d’escriure aquest plec.
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Fases del contracte
L’inici dels serveis tindrà lloc a partir de la formalització del contracte i el termini previst per l’execució dels serveis serà
de 12 mesos, amb un consum estimatiu de 2000 (dos mil) hores. (Nota: aquesta es una estimació feta a mode de
referencia. El licitador ha de fer la seva estimació i la corresponent justificació a l’oferta.
Les propostes presentades hauran de contenir un calendari detallat de les fases i activitats descrites que configuraran
el projecte, d’acord amb el marc temporal expressat en el plec de condicions generals.

Acords de nivell de servei:
En aquest apartat es defineixen els acords de nivell de servei necessaris per tal de garantir la qualitat dels serveis
inclosos en l’àmbit del present plec, que es calcularan per períodes mensuals.
L’ incompliment dels indicadors de servei anteriors per causes imputables a l’àmbit d’actuació de la present contractació
estarà subjecte a les penalitzacions corresponents descrites en el present plec.
Es valorarà el compromís de dedicació especial per a garantir l’acompliment del ANS (fora d’horari de servei, caps de
setmana, festius) en especial en aquelles situacions que produeixin o puguin produir el bloqueig de serveis crítics.
Indicadors associats als períodes i temps de servei:
Els horaris del servei que s’hauran d’oferir i els temps que es mesuraran per tal de garantir el seu compliment són els
següents:
· Disponibilitat del Servei de Desenvolupament correctiu de les webs i de la Intranet en els horaris requerits els dies
laborables de l’any. La manca de servei durant aquest tram horari estarà subjecte a les penalitzacions corresponents
incloses en el contracte.
· Disponibilitat del Servei de Desenvolupament evolutiu de les webs i de la Intranet en els horaris requerits els dies
laborables de l’any. La manca de servei durant aquest tram horari estarà subjecte a les penalitzacions corresponents
incloses en el contracte.

Condicions d’execució
Infraestructura per dur a terme el servei:
El licitador és responsable de proveir al seu personal amb tots aquells elements (estacions de treball, portàtils,
mòbils, aplicacions de gestió, etc.) que siguin necessaris per a prestar el servei en les condicions exigides.
Rotació del personal:
Per raons d’operativitat i de coneixement de la infraestructura cal garantir
al màxim la continuïtat dels personal que doni servei a CRG tot evitant sempre que sigui possible, la rotació dels
perfils corresponents.
La rotació del personal podrà ser penalitzada per CRG com s’explica a l’apartat de Penalitzacions.
Quan la rotació sigui necessària l’adjudicatari haurà d’acreditar la idoneïtat del nou personal per tal que el CRG la
validi i accepti

Condicions del servei:
Descripció del servei:
Les propostes dels licitadors s’estructuraran en tres fases diferenciades atenent al cicle de vida d’aquest contracte, i
que són: la fase de transició, la fase d’operació, i la fase de devolució del servei. Totes elles hauran de ser
gestionades per les tasques corresponents al control de la qualitat que el licitador haurà de definir com a part
integrant de la seva proposta de serveis.
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Descripció dels serveis en la Fase de Transició:
La Fase de Transició és el període de temps que comença en el moment en què el nou adjudicatari inicia les tasques
que l’han de dur a fer-se càrrec del servei i que, per definició, acaba quan el servei està estabilitzat i aquest és
autosuficient per proveir els nivells de servei actuals.
Dins de la fase de transició s’hi hauran de definir totes aquelles activitats que el licitador consideri oportunes per tal
d’assolir els objectius
1. Planificació de l’etapa de transició: És la tasca inicial on s’haurà d’especificar tot allò que el nou adjudicatari durà
a terme per tal de garantir una correcta fase de transició.
2. Captura del coneixement: És la tasca dins la fase de transició, durant la qual el nou adjudicatari realitzarà, amb el
suport de CRG i el proveïdor sortint, la captura del coneixement i obtindrà la transferència tecnològica necessària
que li permetrà assolir la provisió definitiva del servei al final de la fase de transició.
3. Traspàs del Servei: El propòsit d’aquesta fita és començar a fer-se càrrec de les tasques descrites dins de la fase
d’operació i garantir la correcta provisió del servei. Els licitadors hauran de descriure i proposar les mesures de
control, tècniques i metodològiques que empraran per assegurar que han adquirit el coneixement complert de la
infraestructura de CRG així com el temps i el número de recursos que intervindran en aquesta primera fase.
En total, per a la fase de transició, es proposa una durada màxima de quatre (4) setmanes per tal d’assolir aquests
objectius.

Descripció del serveis en la Fase d’Operació:
Durant la fase d’operació caldrà prestar de forma regular els serveis mitjançant els perfils mínims descrits en el
present plec.
Consideracions generals:
Per a tots els perfils es valoraran molt positivament els coneixements i certificacions en metodologia ITIL.
El licitador haurà d’adscriure a l’execució del servei, com a mínim, els perfils indicats en aquest apartat.
El licitador haurà de presentar en la seva proposta el Currículum Vitae de tots els membres de l’equip proposat.
L'equip de professionals presentat en l'oferta haurà de ser el que presti el servei
Excepcionalment i sempre prèvia validació posterior per CRG l’adjudicatari podrà, abans de l’inici del servei, sol·licitar
canvis en l’equip adscrit al servei amb l’excepció dels perfils considerats com a sèniors de l’àmbit de Gestió de
l’Entorn Tècnic, per aquests perfils només s’acceptaran canvis per causa major justificada i documentada.
CRG es reserva el dret d’acceptar els canvis sol·licitats per ’adjudicatari. En qualsevol cas, els perfils a substituir
hauran de tenir nivell igual o superior als oferts.
CRG tindrà dret a exigir justificadament a l’adjudicatari el canvi d’un dels seus recursos, quan així ho justifiqui
l’execució dels treballs. Aquesta substitució s’haurà de fer efectiva en el termini de 15 dies a partir de la recepció de
la comunicació. L’adjudicatari haurà de presentar en un termini màxim de 10 dies a partir de la sol·licitud.
Evolució i millora del servei:
De forma complementària a les activitats pròpies del servei i posteriorment a l’etapa de traspàs l’adjudicatari haurà
d’executar en el primer mes del servei, les actuacions necessàries per fer un anàlisi de situació actual per a identificar
millores en la gestió de l’entorn.
Durant tota la fase d’operació, el licitador haurà d’executar i liderar un procés de Millora Continua del servei de suport
i administració, per tal d’optimitzar l’eficàcia i l’eficiència del servei prestat. El licitador haurà de definir explícitament
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els mecanismes, procediments i eines que posarà a l’abast de CRG per tal de garantir l’aportació de valor d’aquest
procés de Millora Contínua, i quina dedicació i recursos hi planteja, així com els informes que preveu utilitzar per a
mesurar el seu rendiment.

Descripció del serveis en la Fase de Devolució:
En aquesta fase s’efectuaran les tasques necessàries per minimitzar l’impacte que pot suposar el canvi de proveïdor
en la prestació d’aquest servei.
El licitador haurà de definir explícitament els mecanismes que posarà a l’abast del proveïdor entrant per tal de
retornar el coneixement, i que aquest assoleixi els objectius establerts en la Fase de Transició:
Definició de la durada del pla de devolució ofert.
Quantificació del recursos que es considerin necessaris per realitzar la transferència de coneixement.
Mètode previst per fer la transferència de coneixement.
Requeriments que demani al nou adjudicatari per correcta transferència de coneixements i la tecnològica, per tipus
de servei per a completar la transferència.
També s’haurà de proposar el pla de lliurament de: Coneixement. Determinar el nombre de sessions de traspàs i
tipologies d’aquestes (workshops, conferències, formació d’equips mixtes).
Documentació. Determinar la documentació tècnica que és lliurarà, els terminis de lliurament i, en cas que siguin
necessàries, planificació i tipologia de les sessions d’explicació de la documentació.
Servei. Determinar les condicions del pla de traspàs del servei, incloent el pla de comunicació del canvi a l’usuari.
En total, per la fase de devolució, es proposa una durada màxima de quatre setmanes per tal d’assolir aquests
objectius.
El període de devolució del servei serà complementari i consecutiu a la finalització del contracte. Els licitadors
definiran el seu devolució, respectant aquestes premisses mínimes.

Model del Servei - Pla de Qualitat del Servei
L’adjudicatari haurà de definir el pla de qualitat que consideri necessari per a garantir la qualitat dels serveis rebuts
per CRG com a resultant de les tasques i activitats efectuades per el licitador al llarg de la vida de tot el contracte.
La proposta inclourà com a mínim la definició del pla de qualitat, i els procediments d’assegurament de la qualitat
(metodologia, validació i acceptació de lliurables, gestió de no conformitats del servei, etc...).
El licitador haurà de fer una descripció de la metodologia que farà servir per fer el seguiment del servei. Caldrà
descriure explícitament com es planteja el cicle de revisions dels procediments dels serveis. CRG podrà sol·licitar els
canvis que consideri necessaris per garantir el correcte desenvolupament del servei.
En la part referent al seguiment de l’evolució del servei, independentment de la metodologia emprada, l’adjudicatari
s’haurà d’ajustar als requeriments de CRG en quant a l’Organització del Servei, reunions de seguiment, lliurables i
models de relació a establir.
En qualsevol cas, els procediments específics de validació i control de qualitat s’acordaran en el Comitè de
Seguiment definit per CRG
Aquest pla haurà de ser estructurat i descrit segons els següents apartats:
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Gestió del Servei de suport: la gestió del servei de suport comprèn totes aquelles tasques destinades a garantir el
compliment de terminis, la consecució del nivell de qualitat requerit i l’acompliment dels acords de nivell de servei
(ANS) que s’especifiquen en el capítol Acords de Nivell de Servei.
Les principals tasques de l’equip gestor i que el licitador haurà de definir dins la seva proposta per la Gestió del
Servei i de Planificació seran les de reportar periòdicament l’estat del servei a les persones designades per CRG
(setmanal, quinzenal o mensualment).
Revisar l’assoliment de les planificacions setmanals de l’equip de treball.
Supervisar els mecanismes de seguiment i control. Gestionar l’abast del servei.
Efectuar mesura dels processos de suport objecte del present contracte i fer el seguiment i gestió de les persones
que composen l’equip tècnic
Assegurar el nivell de servei en tot tipus d’eventualitats (baixes, vacances, absències).
Gestió dels nivells de servei oferts: definició dels indicadors i nivells de servei requerits, seguiment, informes,
adequació dels nivells a les variacions de les necessitats de CRG.
Gestió de la qualitat del servei ofert: implantació i seguiment de la metodologia de qualitat, gestió de la satisfacció de
les expectatives de CRG.
Gestió de la Millora Continua del servei. El licitador haurà d’explicar com efectuarà la gestió i el seguiment del servei
de suport de manera detallada, així com els informes que preveu utilitzar per mesurar el seu rendiment.
Gestió i Control de la Qualitat: el licitador haurà de descriure a la seva proposta tot allò que ha de permetre establir
les bases objectives i mesurables que reflecteixin els compromisos entre l’adjudicatari i CRG per a la prestació dels
serveis requerits de forma satisfactòria.
L’adjudicatari haurà de definir el pla de qualitat que consideri necessari per garantir la qualitat dels serveis rebuts per
CRG, com a resultant de les tasques i activitats efectuades per el licitador al llarg de la vida de tot el contracte.

La proposta inclourà, com a mínim: la definició del pla de qualitat, i els procediments d’assegurament de la qualitat
(metodologia, validació i acceptació de lliurables, gestió de no conformitats del servei, etc...).
L’adjudicatari haurà de fer una descripció de la metodologia que farà servir per fer el seguiment del servei. Caldrà
descriure explícitament com es planteja el cicle de revisions dels procediments dels serveis. CRG podrà sol·licitar els
canvis que consideri necessaris per garantir el correcte desenvolupament d’aquest.
En la part referent al seguiment de l’evolució del servei, independentment de la metodologia emprada, l’adjudicatari
s’haurà d’ajustar als requeriments de CRG en quant a l’Organització del Servei, reunions de seguiment, informes a
entregar, i models de relació a establir.
En qualsevol cas, els procediments específics de validació i control de qualitat s’acordaran en el Comitè de
Seguiment definit per CRG
El present plec defineix un apartat on s’especifiquen els acords de nivell de servei necessaris amb els indicadors i
valors objectius dels mateixos i que han de permetre assegurar la seva qualitat.
Gestió del Canvi: s’inclouran les activitats derivades de la gestió del canvi habitual en qualsevol implementació d’un
sistema d’informació.
S’inclouen també dins d’aquest apartat el disseny, desenvolupament, planificació i formació als usuaris i l’establiment
de mesures i polítiques de comunicació que minimitzen l’entrada del nou adjudicatari.
Gestió de Riscos: el grau d’avanç i el grau de risc en el servei es mesurarà de forma objectiva, en funció dels
resultats lliurats al client, i s’acompanyaran de plans d’acció sobre els desviaments significatius
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Documents a lliurar
Els documents resultants del projecte i que hauran de l’equip nomenat per CRG com a responsable de la gestió
Suport, per a la seva aprovació són els següents:
Globals:
Actes corresponents a les reunions de seguiment.
Informes de Seguiment, corresponents al rendiment del servei.
Fase de Transició:
Acta d’acceptació del servei
Planificació de l’etapa de Transició
La documentació corresponent a les anàlisis efectuades. Informe de la situació actual (entrada)
Acta d’acceptació del servei i les actes corresponents a les reunions de seguiment.
Fase d’Operació:
Documentació de les peticions i els procediments efectuats.
Informes de seguiment, corresponents a l’estat i rendiment
Informe periòdic d’evolució del servei.
Actes corresponents a les reunions de seguiment. Informe periòdic d’incidències i seguiment dels ANS.
Anàlisis funcionals de tots els desenvolupaments duts a terme.
Manuals tècnics i d’usuari de tots els desenvolupaments duts a terme.
El codi font haurà de ser lliurat a CRG conjuntament amb la documentació de cada desenvolupament i
emmagatzemat al sistema de control de versions intern del CRG.
Fase de Devolució:
Informe de la situació actual (sortida). Planificació de l’etapa de Devolució.
Pla de lliurament (sessions formatives, documentació).
Tots aquests documents hauran de ser lliurats en suport informàtic, i amb les eines ofimàtiques estàndards que CRG
designi.
L’adjudicatari haurà de mantenir un registre de la documentació enviada a CRG, amb el detall de les versions, dates i
destinataris.

Altres consideracions del servei:
Les activitats anteriors que tinguin afectació a la producció de CRG hauran de ser planificades prèviament i hauran
de fer-se en franges horàries de baix impacte per l’activitat. Es valoraran positivament les propostes i mecanismes
que el licitador ofereixi, i la seva capacitat d’adaptabilitat.
Quan la incidència tingui una afectació que bloquegi el servei, l’adjudicatari haurà de solucionar-la d’acord a garantir
els nivells de servei. Es valoraran les propostes de millora que en aquest àmbit es realitzin per actuar en situacions
d’emergència.
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Propostes de millora:
Els experts assignats al contracte hauran de presentar millora de les solucions i procediments utilitzats. propostes de
millora.
Es valorarà la introducció d’eines de registre, seguiment, gestió i control de tasques a realitzar, sempre i quan millori
les prestacions de les eines corporatives existents i l’empresa adjudicatària es faci instal·lació, el llicenciament i la
integració sempre i quan no repercuteixi en el preu del contracte.
Proactivitat en la creació i re definició de processos així com implantació de marcs de treball amb processos de
bones pràctiques, tasques col·laborat ives i en equip per obtenir els millors resultats possibles en cadascun dels
projectes a desenvolupar.

Descripció de perfils
La capacitació dels tècnics de l’equip de treball haurà de ser aprovada mitjançant la presentació del currículum del
personal assignat al mateix. Serà imprescindible que facin constar experiència professional en els entorns
anteriorment descrits, bé de manera reglada o bé com a referències en tasques dutes a termes en els entorns
descrits.
Qualsevol substitució dels tècnics adscrits al servei haurà de ser aprovada per CRG i, en cap cas, podrà ser motiu de
no compliment dels calendaris establerts. Per qualsevol canvi de tècnic, l’empresa adjudicatària presentarà a CRG el
currículum del nou tècnic que haurà de complir els criteris de solvència tècnica descrits en aquest mateix apartat.
L’empresa adjudicatària haurà d’assumir la formació dels nous tècnics en l’entorn de CRG sense afectar al servei i
sense cap càrrec addicional.
A continuació descrivim amb detall els perfils i recursos mínims:
Per a la gestió del servei:
Gestor del servei (GS): El GS serà el responsable de la gestió del contracte i de mantenir la interlocució amb CRG.
L’empresa licitadora haurà d’acreditar, respecte del personal encarregat de l’execució de la gestió del servei:



Experiència de més de 5 anys com a gestor de servei.
Formació i experiència en gestió de projectes similars.

Per a tots els serveis:
Cap de projecte (CP): el CP serà el responsable de l’equip encarregat del desenvolupament correctiu i evolutiu.
Serà el perfil que prioritzarà l’assignació de tasques i recursos en funció dels projectes i n’acordarà els calendaris.
Juntament amb el cap de projecte de CRG s’encarregarà de definir i dimensionar les tasques a realitzar acordant-ne
els anàlisis funcionals. El CP rebrà a través del cap de projecte de CRG les incidències que es puguin detectar en
cadascun dels aplicatius i serà l’encarregat d’assignar-les als recursos corresponents per a realitzar el corresponent
desenvolupament correctiu que ofereixi una resolució efectiva sense afectar al calendari establert. L’objectiu
fonamental d’aquest perfil és assegurar el correcte desenvolupament correctiu i evolutiu dels projectes en els terminis
fixats i la qualitat definida.
L’empresa licitadora haurà d’acreditar, respecte del personal encarregat de l’execució del cap de projecte:
 Més de 10 anys d’experiència com a cap de projectes. Titulació d’Enginyeria Superior Informàtica o similar.
 Formació en gestió de projectes.

Consultor/a sènior Java /J2EE (CSJ)
Serà el responsable de les integracions amb tecnologia J2EE. Serà qui definirà la integració de les aplicacions J2EE
a la nova Intranet i definirà l’arquitectura tècnica dels sistemes J2EE i qui definirà i integrarà les solucions.
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L’empresa licitadora haurà d’acreditar, respecte del personal encarregat de l’execució del consultor sènior J2EE:
 Més de 5 anys d’experiència com a consultor en Java / J2EE.
 Titulació d’Enginyeria Tècnica Informàtica o similar
Consultor/a amb disseny gràfic i maquetació web (CDG)
Serà el responsable de l’arquitectura de continguts, les propostes gràfiques i d’usabilitat, els wireframes, les
maquetes navegables, l’adaptació a la imatge corporativa i en general de tot el que tingui a veure amb la part gràfica
de les aplicacions. Haurà de tenir experiència en disseny gràfic i maquetació, HTML5, JavaScript i CSS
L’empresa licitadora haurà d’acreditar:




Més de 5 anys d’experiència en tasques similars.
Titulació en Belles Arts o similar i graduat superior en multimèdia o disseny digital
Formació acreditada en usabilitat web

Consultor/a sènior amb Drupal (CSD)
Serà el responsable de les integracions amb tecnologia Drupal. Serà qui definirà la integració de les aplicacions
Drupal a la nova Intranet i qui definirà l’arquitectura tècnica dels sistemes Drupal i qui definirà i supervisarà les
solucions.
L’empresa licitadora haurà d’acreditar:



Més de 5 anys d’experiència en tasques similars
Titulació d’Enginyeria Superior Informàtica o similar

Programador/a sènior amb Drupal (PSD)
L’empresa licitadora haurà d’acreditar::



Més de 3 anys d’experiència en tasques similars
Titulació d’Enginyeria Superior Informàtica o similar
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Annex 1
Taula d’aplicacions Drupal instal·lades al CRG
http://www.4dcellfate.eu
http://apps.crg.es
http://alumni.crg.eu
http://biocoresbcn.eu
http://www.biopredyn.eu
http://big.crg.es
http://coat.crg.es
http://eu-life.eu/
http://www.fliact.eu
http://foldx4.crg.es
http://recomb2012.crg.eu
http://smartcell.crg.es/
http://software.crg.es

Annex 2:
Informe d’aplicacions existents a l’actual intranet del CRG i que requeririen desenvolupament
en cas de migració a una altra plataforma de gestió de continguts.
Tenim dues tipologies:
1. Aplicacions que estan codificades en portlets PL/SQL i no estan preparades per
funcionar directament sobre altres servidors d’aplicacions. Per tant les opcions per
mantenir els serveis son o bé traduir el codi a PHP per poder utilitzar-les a la nova
plataforma o mantenir Oracle Portal només per aquestes aplicacions.












Aplicació de vacances : La més complexa de les aplicacions de la intranet. Té dues
parts: la interfície d’usuari per les peticions i aprovacions i la part de sincronització amb
l’ERP. Les dues parts es comuniquen mitjançant una taula de peticions.
Reserva de Sales : Inclou varies vistes d’esdeveniments que provenen de l’ERP i un
formulari molt simple que envia un email amb la petició de reserva de l’usuari.
Calendari d’esdeveniments : Forma part de l’aplicació de reserva de sales (veure
reserva de sales)
Directori del CRG: Llista d’informació d’empleats provinent de l’ERP
Reserva d’equips científics: Eina de reserva d’equips amb reserves recurrents, alertes
email, ... També es bastant complexa si es planteja la traducció del codi.
Col·lecció central: Recursos Biologia Molecular : Taules generades a partir de fitxers
XML que ens envien els programes.
Procediments Normalitzats de Treball : Element costumitzat amb fitxers enllaçats
Plotter Booking : Reserva del plotter. L’aplicació es la mateixa que la de reserva de
sales amb codi especial pel cas del plotter.
Nova web de radioactivitat: Hi ha aplicacions de registre i llistes d’usuari que
requeririen traspassar al nou sistema
Butlletí setmanal: Generació d’un butlletí amb recull de notícies, esdeveniments,
sessions científiques (departament de comunicacions), Grants (departament de
recerca), ...

2. Aplicacions que estan codificades en portlets Java JSR-168 estàndard i que podrien
executar-se en un servidor d’aplicacions Java diferent de l’Oracle Portal i que estigués
preparat per aquest tipus de portlets.


Incidències Equips Científics : per introduir i visualitzar les incidències de manteniment
d’equips científics de l’aplicació Prisma3 de manteniment



EiPMC Service: administració i recull de dades de peticions de cuina

