PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE
ADMINISTRATIU PER L’ADQUISICIO D’UN SISTEMA DE GESTIO D’INCIDENCIES
COMPLERT PER L’AREA D’ESPAI PúBLIC
Àrea de Serveis Generals /

1. Antecedents

Departament de Sistemes i Innovació Tecnològica

L’ajuntament de Viladecans ha realitzat en el primer semestre del 2020 una consultoria de
procés per poder oferir a l’àrea d’Espai Públic una tecnologia que reculli totes les seves
necessitats .
Algunes de les necessitats recollides en els lliurables de la consultoria son i que dificulten el
treball de gestió diari del àrea son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multicanalitat i excés de treball
Difícil seguiment de les incidencies i de la gestió
No disposar de aplicació en mobilitat
Procediments de seguiment d'incidències manuals
Excessiva verticalitat en les aplicacions. La visió transversal de l‘àrea no es por fer
Comunicacions entre personal manual o via mail
Eina d’inventari de difícil exploració per fer (eina actual d’inventari)
Manca d’una eina que pugui georeferenciar el inventari
Duplicitat de les incidències
Manca de SIG i de coneixements SIG
Diferenciar la gestió d’una incidència d’un procediment administratiu
Creacions de Excel pel control de la gestió
Dificultat d’accés a la informació per poder fer una explotació de dades (quadres de
comandament) i prendre decisions
No disposar d’un seguiment, per part de la ciutadania, de les incidències que han
fet arribar a l’ajuntament.
No es disposa d’una eina de treball intern amb tasques periòdiques.
No hi ha notificacions automàtiques: d’entrada d’incidències, de venciments,
d’urgències.

2. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és el subministrament, instal·lació, configuració i pasgament per un
període de quatre anys d'un sistema de gestió d'incidències complert per a l'Àrea d'Espai
Públic de l’Ajuntament de Viladecans.

3. Que demanem específicament.?
A- Aplicació interna de gestió o intranet
Volem una aplicació web i allotjada Cloud per gestionar les incidencies del Àrea d’espai públic
L’aplicació ha de permetre:
-

Gestió d’inventari de tots els elements de la via pública de manera parametritzada segons el
element del que es tracti. El programa ens ha de permetre ampliar, modificar la fitxa
d’inventari en cada cas de manera que no depenem del proveïdor.
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-

Extracció d’ informes i estadístiques de manera àgil i ràpida

-

Gestionar els permisos d’usuaris per poder tenir una versió transversal dels elements de la via
pública segons es defineixi.

-

Utilitzar diferents formats de documentació: pdf, word
completar el inventari o les incidències que es determinen

-

Definir un estat de prioritats per resoldre les incidències i determinar el que es crític.

-

Detectar els duplicats de les incidències.

-

Facilitar les cerques del inventari i d’incidències

-

Mantenir un històric de treballs.

-

Estandarditzar processos del àrea mitjançant l’eina i utilitzant els fluxgrames definits pel
procés de consultoria.

-

Enviar missatges Push al ciutadà de manera programada en data i hora. Cal comentar que
l’usuari pot bloquejar el sistema de recepció Push si ho desitja.

-

Informar de tota la gestió de manera exportable si cal a altres formats

-

Assignar prioritats dels usuaris autoritzats segons circuits definits.

-

Planificar incidències que es puguin integrar amb l’agenda de Outlook

-

Tancar incidències de manera massiva si així es vol.

-

Poder disposar de les APIS del proveïdor per poder fer integracions quan es necessitin des de
el departament de Sistemes.

-

Les incidències han de classificar-se segons tipologia (arbrat, arbusts, prats, reg, jocs
infantils, etc.) però també cal poder tenir una "safata d'entrada" amb totes les incidències
juntes per a una visió general. Les incidències repetides d'una mateixa tipologia i
geolocalització s'haurien d'identificar com a tals per a poder identificar una incidència
comunicada per part de diverses ciutadanes i unificar-la.

-

Quant a la gestió de les tasques admeses, l'aplicació haurà de permetre generar una tasca
de cada una de les incidències admeses i assignar-la a una empresa subcontractada pel
servei o equip de treball (tenim varies subcontractes).

-

L'aplicatiu haurà de permetre fer un seguiment de la tasca amb els passos següents: rebuda
per part de l’empresa subcontractada, programada, realitzada, i comprovada per nosaltres
(positiva o negativa). Un cop comprovada s'ha de poder notificar a la ciutadania la resolució
dels treballs i haurà de es podrà consultar la tasca en un històric de fàcil accés. Tot aquest
procés s'ha de poder dur a terme en una interfície intuïtiva i àgil.

-

Poder parametritzar, de manera personalitzada, els fluxos de treball en funció del tipus
d’element de via pública.

-

Definir tasques periòdiques i assignar-les a les persones o proveïdors corresponents.

-

Diferents visualitzacions de dades segons rol de la persona que consulta. Informació
restringida per rol.

-

A les incidencies es deuen poder agregar camps informatius en funció dels permisos del

-

Sí’ ha de poder enviar una incidència a Outlook si els tècnics valoren aquesta solució com
necessària. .

-

S’ha de poder configurar tipus d’incidències ocultes als ciutadans

-

Facilitar la comunicació amb el ciutadà de manera que cada usuari del back-office pugui
definir-se les seves respostes predefinides, amb la seva signatura o respostes freqüents.

( factures)

o fotografies per

B-App ciutadana
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S’ha de proveir també d’ una app pel ús del ciutadà o empreses de la ciutat. Aquest app a de permetre:
-

Enviar incidencies per temàtica a l’aplicació interna de gestió d’incidències .

-

Funcionar en IOS i Android

-

Descarrega de l’App gratuïta

-

Enviar missatge automàtic de recepció d’incidència. Encara que els tècnics al rebre
d’incidència poden demanar algun aclariment des de la aplicació de gestió d’incidències
interna.

-

Geolocalitzar les incidències que arribin, per tant l’inventari d’elements s’ha d’integrar amb el
nostre SIG

-

Permetre al ciutadà seguiment de la incidència creada

-

Format d’accés a la aplicació de Gestio d’incidències en format App per permetre als tecnics
fer treball de camp si cal.

-

Gestionar d’incidència des de un dispositiu mòbil

-

Fes actualització d’inventari en temps reial si cal.

-

Gestionar les tasques assignades des de el dispositiu mòbil

-

Mostrar només les dades accessible per a l’usuari o rol que consulta l’App

C-App gestió

D-Serveis de consultoria i canals de comunicació
A mes de la comunicació per App i aplicació web també es contemplen els següents canals de
comunicació.
-

Atenció telefònicament 24h*5: de 8 a 17:00 de dilluns a dijous i de 8 a 14:00 els divendres per
l’empresa que proporciona la tecnologia . El ciutadà i les empreses poden utilitzar aquest canal
per obrir una incidència o preguntar com està d’incidència que va obrir. Aquest servei ha de
ser gratuït per l’Ajuntament

-

Aplicació web

Mail
En la recollida de d’incidència sigui pel canal o mitjà que sigui el ciutadà ha de poder definir :
-

Tipus Incidència

-

Ubicació

-

Fotografia

-

Comentaris

-

Telefono

-

Mail

-

I qualsevol altre camp que l’Ajuntament necessiti.

D’incidència arribarà al pull de tècnics que s’hagin definit segons cada tipus d’incidència.
S’ha de permetre poder demanar al ciutadà un feedback del servei si l’ajuntament mitjançant
enquestes.
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E- Seguretat

Cal presentar un document a on consti de manera obligatòria:

-

Sistema de disponibilitat de 24*7 i escalabilitat definida en el allotjament cloud.

-

Backup diari de les dades. Procediment.

-

Snapshot dels servidors cada 15’ màxim

-

Connexions redundants de dades

-

Sistema de tallafocs

-

Servidors segurs –certificats.

Comunicació amb les integracions de dades amb protocols de seguretat SSL
A mes cal indicar respecto al Cloud:
o Ubicació física- Territorial i proveïdor que ofereix el hosting o allotjament de
l’aplicació. Allotjament al territori europeu obligatori
o Tecnologia per poder oferir el que es demana al plec.
o Seguretat física del CPD
-

F-Evolutius
-

Els nous evolutius del producte s’oferiran sense cost.

G- Demo de producte i certificacions de clients.
Es demana un producte ja desenvolupat completament i que s’ajusti al que es demana. En aquest
sentit es demana que el proveïdor aporti els certificats dels Ajuntaments a on la seva aplicació estigui
funcionant amb les integracions que demanem i amb plena satisfacció del client.
Ens reservem el dret de demanar una demo de producte al possibles licitadors per veure la solució que
proposen si fos necessari.

H- Metodologia – Posada en marxa.
Es començarà amb la reunió de kickoff una vegada adjudicat el concurs a on es definiran els equips
tècnics que treballaran en la posada en marxa i les fites a aconseguir . Totes les reunions de la posada
en marxa del projecte es podran fer telemàticament.
Es demana que el proveïdor presenti un cronograma de la posada en marxa de la aplicació estimativa
tenint en compte
En el cronograma s’ha de especificar:

Fases o Mòduls a posar en marxa

•
•

Objectius de cada fase
Persones implicades- per part de l’empresa
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•

Calendari

Outputs per Fase ( poden ser reunions periòdiques determinades en la reunió de kickoff.)

•
•
•
•
•
•

Dificultats en la posada en marxa
Requeriments tècnics
Integracions
Pla d’implantació complert?
Revisió de la fase i proposta de millores
Gestió del canvi i valoració de millores.

L’empresa adjudicatària pot utilitzar aquesta metodologia de seguiment o plantejar una visió
diferent que serà valorada.
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