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PLEC TÈCNIC: SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’UN GIS I EL SEU POSTERIOR
DESENVOLUPAMENT, ACTUALITZACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE NOUS MÒDULS PER LES
APLICACIONS GIS DE L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR.
1. OBJECTE

DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és prestar serveis de subministrament de un GIS i el seu posterior
desenvolupament, actualització, accés a diferents BBDD (enllaçar i/o configurar els accessos per
què es pugui consultar a temps real la informació a les diferents BBDD) i implementació de nous
mòduls per les aplicacions GIS de l'Ajuntament de Pineda de Mar., amb l’objectiu d’obtenir
assistència, suport i manteniment correctiu, preventiu i evolutiu per a l’ús d’aquest programari per
part del personal municipal i el ciutadà.

2.

ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL

Actualment l’Ajuntament disposa d’un Sistema d’Informació Geogràfica basat en ENMAPA
(plataforma GIS especialitzada en ajuntaments, fabricada per Nexus Geographics). La plataforma
està en funcionament, dona servei a treballadors i ciutadans, i està formada per les aplicacions
següents, que fa temps que no s’actualitzen en les seves versions:
● Aplicació GIS intranet, a la xarxa interna municipal, pels treballadors municipals.
● Servidor GIS, a la xarxa interna municipal.
● Aplicació Geoportal urbanístic, a internet, per ciutadans.
Els principals beneficis que el sistema aporta són:
● Millora la comunicació amb el ciutadà, posant al seu abast informació pública pel seu
interès i mapes intel·ligents per entendre les activitats que tenen lloc a la ciutat.
● Millora de la productivitat en compartir la plataforma tecnològica i la informació entre totes
les àrees municipal, facilitant la coordinació i fomentant l’ús de totes les dades disponibles
per a finalitats de gestió.

Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P0816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 1/13]

Ajuntament de Pineda de Mar. | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat a https://seu.pinedademar.org/validacio amb el codi de verificació: 372J6R1F1A5U6M0W14YN

● Millora de la informació geolocalitzada al territori, de la qualitat i exactitud de les bases de
dades municipals, per l’enriquiment de la seva georeferenciació i creuament amb altres
bases de dades.
● Millora progressiva de nous serveis i projectes de la gestió municipal, amb automatització i
digitalització de procediments innovadors com manteniments d’inventaris d’elements a la
via pública, processos de consulta tècnica, millora d’eficiència en la gestió de bases de
dades o processos d’informació amb el ciutadà.
L’Ajuntament té un nombre important de bases de dades que contenen adreces de ciutadans,
empreses i institucions ubicats al municipi. La major part de les adreces tenen un bon nivell de
qualitat fruit dels mecanismes de consistència d’informació que estan en funcionament, en temes
de completesa i la data d’actualització. A causa de la mida del municipi, estem davant d’un volum
important d’elements que intervenen.
La plataforma GIS permet utilitzar conjuntament cartografies municipals i bases de dades de
gestió (com per exemple padró, IBI, etc.), a més de bases de dades creades pels mateixos usuaris.
Les connexions entre la cartografia i les bases de dades s’han automatizat amb diversos
mecanismes que resolen la interfase de connexió entre ambdós entorns, que cal anar mantenint
per incorporar noves necessitats i adaptar-se a les noves demandes dels usuaris.

3.

DESCRIPCIÓ DE L’ABAST

L’Ajuntament necessita instal·lar (o actualitzar l’actual) i posar en marxa un Sistema d’Informació
Geogràfica corporatiu (“SIG corporatiu”) amb mòduls específics per la informació territorial del
municipi (base topogràfica, planejament, cadastre, etc.).
El SIG corporatiu estarà format per:
● El SIG corporatiu, basat totalment en software opensource, tindrà una arquitectura de
components interoperables i reaprofitables amb:
○ Un servidor GIS basat en Linux i amb software com Geoserver o Mapserver.
○ Geovisors finalistes adaptats a les necessitats específiques, creats amb llibreries
OpenLayers.
○ Aplicacions SIG per PC pels tècnics especialistes i per edicions gràfiques
complexes.
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● Aplicatius online de consulta, edició i visualització per la xarxa interna i per la web
municipal. Amb capacitat plena pel manteniment d’informació geolocalitzada. Amb lògica
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d’usuaris, permisos i rols.

● Mòdul de gestió d’integracions del SIG corporatiu amb les aplicacions corporatives de
gestió (com el Gestor d’expedients de MEANA, el sistema SIPCAT, etc.), basats en
mecanismes automatitzats.

● Aplicatius per PC per edició intensiva de cartografia, gestió de bases de dades, creació de
cartografia, etc.

● La geodatabase del SIG corporatiu disposarà de la cartografia municipal, vinculada amb les
bases de dades creades pels mateixos usuaris i bases de dades corporatives de gestió
georeferenciades. L’ajuntament té diverses bases de dades amb geolocalització basada en
adreces, la major part amb bona qualitat. S’automatitzarà la connexió de bases de dades
amb el SIG corporatiu, amb entorns que permetin adaptacions de les noves demandes dels
usuaris.

● Els usuaris faran servir un navegador internet estàndard (com Chrome, Mozilla o Internet
Explorer), que consumiran del servidor aplicacions i dades a través de connexions segures.
Els visors web han de ser responsius i adaptables a tot tipus de terminals. Les interfícies
seran visors web amb funcionalitats com:
○ Visualització de cartografia (per ex topogràfic)
○ Cercador d’adreces municipals i referències cadastrals.
○ Edició d’elements al mapa.
○ Filtrat elements del mapa basat en els seus atributs.
○ Visualització progressiva segons escala.
○ Query geogràfica d’elements al mapa.
○ Impressió de llistats.
○ Impressió de mapes.
○ Degut a les necessitats exposades, s’hauran d’oferir serveis d’implantació
d’aplicacions i gestió de bases de dades territorials pel manteniment de la
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informació de base, amb cartografies com la base topogràfica o el carrerer;
disposar d’eines de visualització i explotació de mapes, de manera que puguin ser
utilitzats en altres aplicacions; disposar de bases de dades geogràfiques
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considerades d’alt interès i gestionar els protocols de connexió de bases de dades
de gestió amb el sistema GIS municipal.

Cal la renovació i la contractació dels serveis de manteniment correctiu, preventiu i evolutiu, i
suport des de l’inici del contracte fins al seu acabament (incloent-hi les futures pròrrogues que es
puguin activar), de tots els elements que formen la plataforma GIS indicats en aquest plec, amb
les condicions següents:
● Renovació i/o actualització de la tecnologia del servidor GIS i el visor GIS intranet.
● Adquisició/actualització d’una aplicació per a consulta ciutadana de carrerer, equipaments
municipals, punts d'interès i esdeveniments locals:
○ Consulta de la informació geogràfica de la ciutat, per ciutadans i visitants.
○ Localització de carrers i llocs amb el seu nom complet, correcte i oficial.
○ Localització dels serveis públics de la ciutat, ben ubicats al mapa i amb informació
associada (adreça, telèfon, correu electrònic, etc.).
○ Publicitat dels esdeveniments locals, com fires a l’aire lliure, amb detalls de valor
afegit (localització precisa, horaris, fotografies, etc.).
● Adquisició d’aplicació per a mòbils, per a ús intern per realitzar inventaris d’elements de la
via pública:
○ Captura automatitzada d’elements amb geolocalització, atributs i fotografia.
○ Les dades entren directament al GIS intranet.
○ Útil perquè els tècnics municipals capturin incidències a la via pública.

● Integració amb el gestor d’expedients i bases de dades del gestor d’expedients AUPAC, de
GADD-Grupo MEANA, els expedients es reflexaran automàticament i «on line» sobre
mapes municipals, es podrà obtenir informació per adreça, referència cadastral, clicant el
mapa, fer cerques geogràfiques i temàtiques, llistats, filtrar dibuixant una zona, anar al
gestor d’expedients per veure tot l’expedient, etc:
○ Comunicades.
○ Llicències d’activitats.
○ Disciplina urbanística.
○ Llicències urbanístiques (obres majors, menors, rases, etc.).
○ Ocupacions de via pública.
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○ Guals

● Integració amb el padró d’habitants (l’Ajuntament de Pineda de Mar disposa de l’aplicatiu
de TAO):
○ Filtrar per adreça, referència cadastral, nom, DNI.
○ Filtrar per edats (marcant el resultat al mapa).
○ Altres filtres com immigració (per gestionar millor la cohesió social)
○ Filtrar per zona dibuixada al mapa.
○ Llistar resultats i guardar-los a full de càlcul (en funció dels permisos i rols).

● Seguretat ciutadana:
○ Posicionament dels agents a partir dels dispositius RESCAT.
○ Posicionament dels vehicles (si disposen de localitzador GPS) a partir de
webservice del proveïdor dels equips.
○ Generador d’informes històrics de posicionament d’un actiu, especificant data, en
format taula, mapa i descàrrega del fitxer (en funció dels permisos i rols).
○ Mapa deliqüencial: accidents i fets delictius (segregables).
○ Mapes de calor de patrullatge o delictes.

● Càrrega de xarxa d’aigua de SOREA, preferentment a través de WMS o WFS, altrament
amb càrregues periòdiques.

● Càrrega d’altres xarxes, preferentment a través de WMS o WFS (Gas, electricitat, telefonia,
dades, etc.).

● Integració amb el gestor d’informació d’activitats (GIA) de Diputació de Barcelona, els
expedients es reflexaran automàticament i «on line» sobre mapes municipals.

● GEOPORTAL URBANÍSTIC: Actualment està en funcionament el geoportal urbanístic,
consultable a la següent adreça http://sig.pinedademar.org/pinedagis/visor-geoportal.jsp,
el nou visor de GEOPORTAL URBANÍSTIC que s’aporti haurà d’integrar completament les
dades que es poden visualitzar en aquest.
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El geoportal que s’oferti ha d’estar allotjat als servidors del licitador i aquest mateix visor
serà el que serveixi de plataforma per publicar les dades que es considerin oportunes des
del GIS intranet.
● ALTRES DATASETS a actualitzar o implementar de nou (Caldrà definir els mecanismes
d’actualització a la memòria):
○ Inventari de patrimoni municipal.
○ Inventari de camins. Disseminats i masies.
○ Senyalització horitzontal i vertical.
○ Mobiliari urbà.
○ Asfaltat.
○ Voreres.
○ Arbrat (actualitzar)
○ Platja: Bandera blava, pla d’usos (actualitzar)
○ Enllumenat públic (acutalitzar / integrar-lo amb SECENET).
○ Comptabilitat energètica municipal (actualitzar/integrar-lo amb Gemweb)
○ Padrons econòmics.
○ Transport públic.

● Revisió del mapa i carrerer municipal.
● L’aplicació ha d’estar preparada per poder publicar dades amb SENTILO.

4.

FORMACIÓ
● Formació a diferents tipus d’usuaris i gestió del canvi.
●

Per a cada conjunt de geoinformació s’haurà de realitzar suport i formació al personal
municipal en la reestructuració, optimització i manteniment de les seves dades.

● Formació Específica en QGIS: Formació, en modalitat presencial o “on-line”, en QGIS.
○ La formació haurà de tenir una durada mínima de 30 hores i es realitzarà a un
màxim de 9 treballadors de l'ajuntament. Els continguts de la formació han
d'abastar els següents temes, entre d'altres: Presentació QGIS, Interfície d'usuari
QGIS, sistemes de coordenades, Simbologia i tags, Generació d'informació i edició,
operacions espaials, Raster ...
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5.

MANTENIMENT I SUPORT
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El subministrament i/o actualització de noves versions de les aplicacions GIS implica a
l’adjudicatari:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Utilitzar un entorn de desenvolupament aïllat.
Realitzar proves de regressió completes de totes les aplicacions.
Instal·lar les noves versions de les aplicacions als servidors municipals.
Manteniment correctiu adreçat a resoldre possibles anomalies de les aplicacions.
Realitzar els canvis i ajustos necessaris a la configuració i a les aplicacions.
Documentar i fer la formació adient pels usuaris amb perfil d’edició i els tècnics del Servei
TIC.
Manteniment preventiu i adaptatiu dels elements lògics, com per exemple indexació de les
bases de dades o optimització de catxés de mapes.
Garantia d’un any per a les aplicacions: suport telefònic i per mail. Intervenció directa de
forma remota per garantir que el servidor i les aplicacions funcionin.
Instal·lació de noves versions de les aplicacions si es llancen durant el període de garantia.
40 hores de treball d’analista com a mínim:
○ 20 hores dedicades a tasques d’administració de servidor, manteniment correctiu i
preventiu.
○ 20 hores de manteniment evolutiu, per fer les feines que s’encarreguin.
Monitorització automàtica del bon estat del servidor, amb alarmes automàtiques de
caigudes; informe PDF trimestral enviat per mail a l’Ajuntament.

Inclourà els serveis de suport i manteniment des de l’inici del contracte fins al seu acabament
(incloent les futures pròrrogues que s’activin), de tots els elements que formen la plataforma GIS
indicats en aquest plec i els que es puguin anar creant durant el projecte, amb les condicions
següents:
Suport d’assistència telefònica il·limitat, de dilluns a divendres (tipus 5x7, de 8h a 15h).
L’adjudicatari indicarà un número de telèfon i una adreça de correu electrònic on poder comunicar
les consultes i/o incidències. Les prestacions principals han de ser:
● Resoldre consultes sobre l’ús de les aplicacions GIS.
● Atendre les sol·licituds d’ajuda sobre el funcionament de les aplicacions GIS i les seves
bases de dades.
● Resoldre les consultes tècniques relatives als servidors, els mecanismes de back-end i les
integracions amb altres sistemes.
● El suport a resolució d’incidències de les operacions de la plataforma GIS requerirà accés
remot segur mitjançant VPN per a l’administració dels entorns.
● Realitzar els canvis i ajustos necessaris a la configuració de les aplicacions.
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● Suport al Servei d’Informàtica i les àrees usuàries per la càrrega de noves cartografies
temàtiques, per adaptació i la configuració dels aplicatius web.
● La dedicació per fer feines que l’Ajuntament encarregui serà, de com a mínim, 20 hores.
Suport tècnic d’especialista de dilluns a divendres (tipus 5x7, de 8h a 15h), amb un plaç màxim de
resposta d’una hora des de la comunicació de la incidència. Les prestacions principals han de ser:
● Resoldre consultes sobre l’ús de les aplicacions GIS descrites en aquest document.
● Atendre les sol·licituds d’ajuda sobre el funcionament de les aplicacions GIS i les seves
bases de dades.
● Resoldre les consultes tècniques relatives als servidors, els mecanismes de back-end i els
webservices.
● Realitzar ajustos de paràmetres del funcionament del software.
● Informació sobre les incidències tècniques degudes al mal funcionament de les aplicacions.
L’adjudicatari haurà de proveir una plataforma web de workflow de bugs i incidències de software,
seguint les especificacions metodològiques de l’Ajuntament.
Recolzament al Servei TIC i les àrees usuàries per la càrrega de noves cartografies temàtiques, per
adaptació i la configuració dels aplicatius web.
Operacions de suport i manteniment:
● Tasques precises que assegurin la continuïtat de funcionament del sistema en cas de
modificacions.
● Complimentar la documentació des actualitzada, incompleta o amb deficiències.
● Totes les despeses necessàries per la prestació del servei, incloent desplaçaments,
materials, dietes ...
Tots els treballs de manteniment i suport seran fets d’acord amb el personal de l’Ajuntament,
establint reunions periòdiques conjuntes per dissenyar la solució que s’adapti millor a les
necessitats plantejades. Els nous desenvolupaments per corregir errors seran lliurats d’acord amb
el que es demana a aquest Plec.
El termini de durada del servei de suport i manteniment coincidirà amb la durada del contracte.
Serà el personal tècnic de l'ajuntament de Pineda de Mar qui prioritzarà i calendaritzarà la
implementació d'aquestes dades al SIG en cada anualitat.

6.

IMPLEMENTACIÓ
Les integracions de les quals es parlarà seguidament s’hauran de descriure a la memòria,
indicant la metodologia que s’emprarà, exemples dels resultats, gràfiques de la solució a nivell

Plaça de Catalunya, 1 (08397 Pineda de Mar) | NIF P0816200J | 93 767 15 60 | ajuntament@pinedademar.org

[Pàgina 8/13]

d’arquitectura, i aportant experiència demostrable a nivell de referències d’altres ajuntaments
de conformitat amb la solvència tècnica que s'exigeix en el Plec de clàusules administratives.
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Totes les aplicacions a instal·lar s’hauran de fer garantint la compatibilitat amb l’entorn que es
proporcioni, i d’acord amb les següents condicions:
6.1.

○
○
○
○
○

Integració
amb
el
repositori
de
dades
corporatiu
L’empresa licitadora haurà d’integrar al GIS les bases de dades de la plataforma de
gestió d’expedients i administració electrònica en funcionament a l’Ajuntament; el
software AUPAC, de l’empresa Gadd Grupo Meana. Aquestes bases de dades a
integrar seran, com a mínim:
Llicències urbanístiques
Activitats
Ocupació de via pública
Disciplina Urbanística
Gual

Mitjançant la integració, s’automatitzarà la càrrega a les geoaplicacions internes del GIS
dels expedients, llicències i guals llistats anteriorment, tramitats actualment amb
plataforma AUPAC. Aquesta integració s’haurà de poder configurar, i ha de facilitar el
manteniment de les dades de forma automatitzada, tractant d’evitar operacions
manuals.

6.2.

○
○
○
○

Integració amb GIA (Gestor d’Activitats)
L’empresa licitadora haurà d’integrar al GIS la base de dades del Gestor
d’Activitats GIA, en funcionament a l’Ajuntament. Aquestes bases de
dades a integrar seran com a mínim:
Canvis de titularitat
Comunicacions d’altes de noves activitats
Activitats per sector econòmic (industrial, hostaleria, restauració, de serveis,
comercial ...)
Activitats per estat legal (activitats amb llicència o comunicada verificada “in situ”,
amb llicència pendent de control inicial, comunicada en tràmit, comunicada no
verificada “in situ”...).

Mitjançant la integració, s’automatitzarà la càrrega de les bases de dades del Gestor
d’Activitats GIA, per a visualitzar les dades sobre mapes municipals. Aquesta integració
s’haurà de poder configurar, i ha de facilitar el manteniment de les dades de forma
automatitzada, tractant d’evitar les operacions manuals.
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6.3.
○
○
○
○
○

6.4.

Integració amb el padró d’habitants (l’Ajuntament de Pineda de Mar disposa de
l’aplicatiu de TAO):
Filtrar per adreça, referència cadastral, nom, DNI.
Filtrar per edats (marcant el resultat al mapa).
Altres filtres com immigració (per gestionar millor la cohesió social)
Filtrar per zona dibuixada al mapa.
Llistar resultats i guardar-los a full de càlcul (en funció dels permisos i rols).

Aplicació GIS Mòbil

L’empresa licitadora haurà d’aportar i implementar una aplicació per a smartphones,
compatible amb navegadors mòbils (Chrome o Firefox), que permeti enregistrar
elements de la via pública de manera àgil i senzilla, amb un mecanisme tipus
“formulari”.
L’aplicació haurà de tenir les següents característiques:
○ Enregistrament i captura, amb fotografia, d’elements de la via pública.
○ Enregistrament directe a la base de dades.
○ Enregistrament de múltiples elements, classificats per tipologies i amb formularis
personalitzables.
○ Captura de coordenades.
○ Representació automàtica en les capes corresponents al visor GIS Intranet.
○ Els elements enregistrats s’hauran de poder editar, tant des del mòbil en futures
ocasions, com des del visor GIS Intranet
6.5.

○
○
○
○
○
○
○

Mòdul Guia Ciutat
L’empresa licitadora haurà d’aportar i implementar una aplicació per a la
consulta, per part del ciutadà, de punts d’interès, equipaments i altra
informació d’utilitat púbica. Aquesta aplicació haurà de tenir les
següents característiques:
Totalment adaptada a dispositius mòbils i tàctils (responsiva).
Amb cercadors per equipaments, carrers, serveis, etc.
Amb capes d’informació que s’hauran de poder activar o amagar, i cercar escrivint
el nom de la capa.
Amb eines de mesura de distàncies i dibuix de croquis.
Control de zoom i escala.
Funcionalitat d’imprimir plànols, escollint el títol, l’escala, la rotació
i la mida
del paper.
Amb diferents fons de mapes (fotografia aèria, mapa esquemàtic intuïtiu, carrerer
municipal, etc.)
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○ Amb la possibilitat de carregar i publicar qualsevol conjunt de dades que es vulgui
fer públic i accessible al ciutadà, com per exemple xarxa de vèrtexs geodèsics,
establiments,
esdeveniments,
talls
de
carrer,
etc.
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6.6.

Conjunts de geoinformació
S’hauran de tractar els conjunts de geoinformació corresponents als
datasets especificats a l’apartat “DESCRIPCIÓ DE L’ABAST” del present
plec, amb totes les tasques que siguin necessàries per a la seva correcta
integració, càrrega i representació al GIS Intranet. S’hauran d’actualitzar
els geoprocessos que ja estiguin a la base de dades del GIS, i s’hauran
de tractar i carregar els que no hi siguin en l’actualitat.

6.7.

L’empresa licitadora haurà de detallar l’encaix dels nous mòduls i conjunts de
geoinformació a l’arquitectura de l’actual sistema, mostrant de manera clara la
relació entre els seus components i els nous, i els protocols de comunicació,
transmissió i seguretat de les dades i aplicacions, incloent els rols i permisos
d’usuari i els mecanismes d’encriptació i transmissió de dades a les aplicacions.

6.8.

L’empresa licitadora indicarà el cicle de manteniment dels conjunts de
geoinformació i formarà els tècnics designats per l’Ajuntament per tal de dur a
terme el seu correcte manteniment, de manera que es garanteixi la total
recuperació de la informació i la seva posterior explotació per part de tot
l’Ajuntament. Els mètodes de manteniment i integració de la geoinformació haurà
de ser el més automàtic possible, minimitzant les operacions i processos manuals.

Finalment, totes les tasques es validaran pels tècnics municipals, que revisaran la qualitat dels
resultats i asseguraran que la informació estigui totalment integrada i harmonitzada al SIT, el
més automàticament possible.

7.

ASPECTES TECNOLÒGICS

L’actual GIS municipal està instal·lat sobre un sistema operatiu Windows Server 2008. Aquest
sistema operatiu està ja actualment fora de manteniment en quant a actualitzacions de s eguretat
per part del fabricant. Es fa necessària doncs una actuació per actualitzar l’arquitectura de
sistemes d’aquest servei d’informació.
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Els nous mòduls a implementar, han de permetre l’existència d’un servidor ubicat a la DMZ
municipal que permeti mostrai i accedir a la informació a internet a través del visor GEOPORTAL
urbanístic.
El sistema ha de permetre, des d’una interfície gràfica amigable, la publicació de capes de
geodatabase a internet per a la seva consulta i explotació des d’internet. La interfície haurà de
complir els estàndards d’accessibilitat europeus.
La seguretat de les comunicacions entre els visors web i el servidor SIG ha d’estar garantida,
complint l’Esquema Nacional de Seguridad.
Les connexions es realitzaran amb llenguatges accessibles des d’entorn navegador internet (com
per exemple Mozilla, Safari, Chome o Internet Explorer).

8.

PLA DE PROJECTE

L'empresa ha de presentar un pla de projecte complet i temporitzat.
Dins del pla de projecte, els elements mínims a presentar són:
● Descripció de totes les instal·lacions, implementacions i integracions de tots els mòduls i
datasets.
● Pla de gestió del cronograma: tasques, temporització i recursos necessaris
● Pla de gestió de la qualitat
● Pla de gestió de les comunicacions del projecte (entre ajuntament, empresa interessats)
● Pla de Recursos Humans
● Pla de formació i transferència de coneixement
Els licitadors inclouran a la seva oferta un Pla de Manteniment que especifiqui el protocol
d’actuació per resoldre incidències que inclogui com a mínim:
● Metodologia proposada.
● Canals, persones responsables, procediments i mecanismes de gestió i resolució
d’incidències.
● Descripció dels serveis i prestacions, amb l’acord del nivell de servei (horaris d’atenció,
temps de resposta, temps de resolució ...).

9.

DURADA DEL CONTRACTE I GARANTIA

El contracte tindrà una durada de dos anys. L’empresa licitadora haurà de realitzar les tasques i
serveis descrits en aquest plec durant tota la durada del contracte. El temps previst per la
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instal·lació, integració de dades i posada en producció és de 6 mesos. La garantía serà d’un any a
partir del lliurament definitiu.
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