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INFORME TÈCNIC DE NECESSITATS
Aquest document constitueix l’informe tècnic de necessitats que ha de regir el contracte de
prestació del servei de manteniment, monitorització i gestió de la xarxa municipal, del
sistema de telefonia IP i dels elements de seguretat corporatius tant software com hardware,
i tant perimetrals com de punt final (EndPoint).
També és objecte d’aquest contracte la millora de dues interconnexions de xarxa entre
edificis i dependències municipals, actualment connectades amb tecnologies WiMAX.
A aquest conjunt d’elements, en endavant, els podrem anomenar «xarxa» de l'ajuntament de
Gavà. A l’Ajuntament de Gavà, el podrem anomenar, en endavant, Ajuntament.
Situació actual
L’Ajuntament disposa actualment d’una xarxa corporativa de dades pròpia, suportada sobre
tecnologia Ethernet FO, WiMAX i WiFi, segons el cas, que interconnecta 32 edificis
corporatius, els quals engloben 545 usuaris de dades aproximadament, més 11 ubicacions
remotes més connectades a la via pública per diversos serveis de càmeres de vigilància o
serveis WiFi, principalment. A banda, existeixen 3 edificis més gestionats, els quals es
troben fora d'aquesta xarxa local. D’aquest 3 edificis, 2 es connecten a la xarxa corporativa
mitjançant una VPN establerta de punt-a-punt, utilitzant una electrònica i una FTTH
dedicades a cadascun d’aquests 2 edificis; i un tercer edifici que té un simple accés a
Internet amb una FTTH independent i quem per tant, no interactua directament amb la xarxa
corporativa.
Quant a equipaments, es disposa d'equips principalment del fabricant CISCO en els
diferents centres. En alguns centres, aquests equips s'utilitzen tant per a la interconnexió
amb la xarxa backbone com per a proporcionar accés LAN als usuaris. En els dos edificis
que no LAN que interconnecten mitjançant VPN contra la LAN corporativa, també s'utilitza
un equip CISCO dedicat per a tal interconnexió VPN.
També disposa d'equipament específic, en aquest cas del fabricant Palo Alto, per a la
implementació de les polítiques de seguretat perimetral de la xarxa corporativa, sobre la que
recauen les comunicacions dels serveis, servidors i treballadors municipals, les dues
connexions VPN dels dos edificis remots esmentats, serveis VPN per a proveïdors i
treballadors corporatius, així com de diversos serveis destinats a ciutadans com són les

1
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), en concordança amb l’article 10 de la Llei 39/2015.
L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada mitjançant el CSV (codi segur de validació): 13067432134536212565 a
la Seu electrònica: https://eseu.gava.cat/validacio

aules de formació gestionades en diversos equipaments municipals, o el servei d'accés a
Internet WiFi per a usuaris i convidats de les instal·lacions municipals, entre altres serveis.
Quant a la seguretat del punt final, actualment l'Ajuntament disposa i té en funcionament una
plataforma Antivirus tradicional per protegir el tràfic de l'Ajuntament contra tota mena de
programari maliciós, i equipaments dedicats per a la protecció perimetrals i de seguretat.
La necessitat i idoneïtat del contracte es justifica pel caràcter primordial i crític que els
components de la xarxa i seguretat corporatius tenen en el funcionament de tots els serveis
TIC corporatius, els quals donen servei tant a treballadors corporatius com als ciutadans.
Tots els serveis TIC corporatius acaben depenent de forma directe del correcte
funcionament de la seva xarxa, i són protegits de forma ineludible per polítiques i
mecanismes de seguretat, tant perimetral com en els punts finals (ordinador d’usuari i
servidors), per tal de garantir la protecció, integritat i disponibilitat de les dades. Per tant, és
imprescindible comptar amb un servei de manteniment, monitorització i gestió de la xarxa
municipal, del sistema de telefonia IP i dels elements de seguretat corporatius, així com
efectuar les evolucions i millores en elementals de xarxa i seguretat que garanteixin aquesta
continuïtat i seguretat. La necessitat i idoneïtat del contracte també es justifica per la
finalització del contracte anterior, sense que s’invoqui a la insuficiència dels mitjans
personals o materials propis per satisfer les corresponents necessitats i es justifica la
conveniència d’ampliació dels mateixos, el que resulta necessari per a verificar la idoneïtat
dels contractes donada la reiteració, periodicitat i permanència amb que s’han de prestar els
esmentats serveis.
Parlant específicament dels components de seguretat perimetrals i de punt final, cal
esmentar que en el contracte anterior que finalitza, es gestionava i mantenia els component
de seguretat perimetral conjuntament amb tots els elements de la xarxa corporativa.
Certament, el nivell de seguretat perimetral està estretament lligada a la gestió de la xarxa i
del seu equipament i, per tant, sempre es considera un element fonamental de la pròpia
xarxa. De forma independent, en quant a la seguretat del punt final, l’Ajuntament actualment
utilitza un sistema d’antivirus tradicional, basat en el producte Kaspersky versió 11.0.0, tant
en les estacions de treball físiques, com en els escriptoris virtuals VDI, com en els servidors
virtuals corporatius. Aquesta solució, actualment, ja no és capaç de garantir un nivell de
seguretat en el punt final capaç de protegir-nos d’amenaces modernes que es fonamenten
en la utilització de diverses tècniques sofisticades d'atac que, quan es conjuguen,
aconsegueixen molta més efectivitat que els mecanismes d'atac més tradicional. Ja ha
succeït a la nostra pròpia xarxa municipal, en dues ocasions, l’afectació d’equips protegits
amb l’antivirus tradicional Kaspersky, provocant l’encriptació del contingut de diverses
carpetes compartides d’arxius departamentals. Dels dos events d’infecció de codis tipus
WannaCry succeïts, el segon no va tenir efectes més greus per la intervenció automàtica del
nivell de seguretat perimetral, implementada pels dos tallafocs PaloAlto, mentre que el nivell
de seguretat de punt final, implementada amb Kaspersk, no va ser efectiu. És per aquest
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tipus de situacions que l’Ajuntament vol que tots dos nivells de seguretat – perimetral i de
punt final - siguin implementats i gestionats per un únic proveïdor de serveis de forma
centralitzada. No va se operatiu en cap de les dues infeccions greus patides el fet de tenir la
seguretat perimetral i la seguretat del punt final recaient en proveïdors diferents, i es pretén
evitar que puguin eludir responsabilitats de reacció uns en els altres i, per tant, es vol anar a
un actor únic que intervingui en tots dos nivells de seguretat.
Tanmateix, cal garantir la continuïtat i disponibilitat de les dades i del seu accés i, per tant,
cal evolucionar aquelles connexions de la xarxa que no ho facin. L’estat de la instal·lació de
l’antena WIMAX a l’edifici Formo té un difícil accés per a les seves reparacions i el cablejat
exposat a intempèrie està molt malmès per les inclemències del temps. També es pateix un
baix rendiment en l’enllaç amb Pavelló Jacme March, ja que la seva ubicació amb respecte
la resta dels diferents subscriptors fa impossible reorientar la seva base. És per això la
necessitat de l’evolució de la xarxa en aquests dos punts físics, i la idoneïtat de que sigui el
mateix actor que la manté i gestiona el que implementi aquestes millores.
Per tant, pels criteris anteriorment exposats, és l’objectiu de la corporació centrar tota
l’estratègia de manteniment, evolució i gestió de la xarxa i de la seva seguretat en un sol
actor, motiu pel que no s’implementarà aquesta contractació amb divisió per lots.
Conclusió
Per tot el que s’ha exposat en aquest informe, i amb la finalitat de cobrir els alts
requeriments de seguretat i interconnexió amb tecnologies actuals que generin les suficients
garanties i confiança, la licitació i posterior adjudicació d’un contracte de servei de
manteniment, monitorització i gestió de la xarxa municipal, del sistema de telefonia IP i dels
elements de seguretat corporatius tant software com hardware, i tant perimetrals com de
punt final (EndPoint), queda plenament justificada.
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