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1. Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte del contracte és la prestació de serveis relacionats amb el manteniment i evolució de les aplicacions
mòbils natives que actualment formen part del port foli de solucions de SIGMA AIE. Actualment, SIGMA AIE té
2 aplicacions mòbils: ACADEMIC MOBILE, centrada en opcions pels alumnes i EVAU, que mostra la nota de les
proves d’accés a la universitat.
2. Requeriments tècnics
Les tasques objecte del contracte consisteixen en el manteniment i l’evolució de les dues aplicacions (iOS i
Android) sota els criteris que a continuació s’exposen.
•

Execució de les tasques necessàries per a la gestió d’incidències i peticions
de servei relacionades amb les aplicacions natives

•

Manteniment i evolució del catàleg de serveis amb nous mòduls
funcionals

•

Manteniment i evolució de les necessitats tècniques i d'arquitectura
derivades de les recomanacions dels frameworks de desenvolupament de
iOS i Android

•

Administració i gestió dels comptes de desplegament de iOS i Android

2.1 Servei Base (SB)
Descripció del servei: s'entén com a servei base el conjunt d'activitats recurrents pròpies d'un servei de
manteniment:
Els serveis inclosos són:
1. Manteniment Correctiu
El servei de manteniment correctiu fa referència a les tasques que s’executaran de forma continuada amb la
finalitat de garantir la disponibilitat i el correcte funcionament de les aplicacions i el seu ús per part dels usuaris.
L’objectiu dels treballs de manteniment correctiu és identificar i eliminar els possibles defectes o fallides del
propi sistema o d’integracions amb sistemes externs, que bloquegen les aplicacions o els processos de
funcionament.
El servei de manteniment correctiu inclou les activitats de recepció de la incidència, diagnosi, correcció del
codi, proves necessàries per la verificació de les modificacions i formació tècnica o funcional dels canvis
executats facilitant així la transferència de coneixement relacionat amb la activitat del manteniment correctiu.
També inclou consultes tant sobre el funcionament del mòdul i la seva configuració que des de SIGMA AIE es
realitzin a l’empresa.
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2. Manteniment Recurrent
El servei de manteniment recurrent fa referència a l’adequació de les aplicacions als constants canvis en els
sistemes i processos, a les noves necessitats i a les peticions de millores funcionals sobre els mòduls ja posats
a producció en alguna de les universitats. No són incidències sinó que son canvis menors que SIGMA AIE
trasllada a l’adjudicatari i que es valoren en un cost menor a les 100h de desenvolupament per part de
l’adjudicatari.
3. Actualitzacions Legals:
Dins del manteniment recurrent s’inclouen les tasques de canvis normatius que fan referència a aquelles
accions necessàries per a poder garantir que els sistemes s’adapten a la legalitat vigent en cada moment.
L’adjudicatari està obligat a assumir la realització de tots els treballs necessaris per adaptar els sistemes
d’informació objecte del contracte als canvis legals als quals es vegin afectats durant la durada del mateix.
4. Actualitzacions Tecnològiques:
▪
▪
▪

Són les modificacions motivades per actualitzacions a l’entorn en el que sistema opera que es fan per
evitar l’obsolescència tecnològica i el manteniment actualitzat del programari.
Es consideren actualitzacions tecnològiques, per exemple, els canvis de configuració del maquinari, el
programari de base, els gestors de base de dades, comunicacions, etc.
Es obligació de l’adjudicatari la realització de les actualitzacions tecnològiques de les aplicacions del
contracte a les últimes versions dels productes base que s’utilitzin com a components, entre els que
es destaquen els entorns de gestors de base de dades, servidors d’aplicacions, servidors de web,
navegadors

5. Millores tècniques i funcionals:
▪
▪

Manteniment preventiu: tasques que modifiquen les aplicacions per a millorar les seves propietats i
facilitar el manteniment futur de les mateixes.
Manteniment perfectiu: tasques que milloren el programari de les aplicacions en qüestions com
rendiment, flexibilitat, re usabilitat, etc. L’objectiu d’aquestes millores és reduir el volum refereixen
habitualment a aquesta tipologia d’activitats

Per a la prestació del servei base, el proveïdor comptarà amb una capacitat productiva configurada en un equip
de treball que garanteixi el nivell d’especialització requerit per a aquesta tipologia de serveis. En l’oferta haurà
d’especificar l’equip i la forma en què es donarà el servei.
6. Nivells de serveis (ANS)
La prioritat de les incidències s'ha de calcular en funció de l'impacte i de la criticitat assignada a cada una.
Anomenem impacte al nivell d'afectació d'una incidència en els processos de negoci. L'impacte d'una
incidència pot ser:
•
•
•

Baix: afecta només a determinats usuaris.
Medi: afecta un grup d'usuaris
Alt: incidència global, afecta un col·lectiu o a la major part d'usuaris

L’altre mesura que ens determina la prioritat de la referència és la seva criticitat. Aquesta mesura quantifica el
dany que pot causar en el negoci i la tipifiquem com:
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•
•
•

Mitja: dificulta el treball habitual
Alta : impedeix el treball habitual
Extrem: requereix de resolució immediata

El càlcul de la prioritat, es mostra en aquest quadre :

Impacte

Mitja
crítica
crítica
crítica

Baix
Medi
Alt

Criticitat
Alta
greu
greu
lleu

Extrem
greu
lleu
lleu

El temps de resolució segons prioritat establerta seria el següent:

Resolució́ incidències

Temps recepció

Temps diagnòstic

Temps resolució́

Incidència crítica

1 hora

2 hores

8 hores

Incidència greu

4 hores

4 hores

20 hores

Incidència lleu

4 hores

4 hores

40 hores

Temps de recepció → És el temps des de que SIGMA AIE es posa en contacte amb l’adjudicatari pel canal
establert i l’adjudicatari recepció a la incidència i la dona d’alta al seu sistema de manteniment.
Temps de diagnòstic → És el temps que disposa el adjudicatari per determinar l’origen de la incidència i establir
la possible solució.
Temps de resolució → És el temps que disposa el adjudicatari per realitzar la correcció i publicar l’aplicació en
el canal establert.
En tot cas l’adjudicatari està obligat a assumir la resolució de totes les incidències que es produeixin, encara
que es superin les hores informades en aquest plec de prescripcions tècniques.
2.2. Servei sota Demanda (SD)
Descripció del servei: S’entén com a servei sota demanda la realització de projectes concrets, puntuals en el
temps, que quedin fora de la normal evolució dels sistemes i que no trobin acomodament en les línies de
treballs en el marc del Serveis Base. Per la prestació d’aquest tipus de serveis, els proveïdors complementaran
a l’equip dedicat al servei base amb les capacitats i perfils addicionals que resultin necessaris segons la
necessitat concreta.
Donada la naturalesa del servei sota demanda, aquest es gestionarà a través d’una planificació amb fites
establertes i estimacions d’esforços i recursos necessaris. Per a la gestió de serveis sota demanda l’adjudicatari
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avaluarà l’esforç i proposarà un informe previ d’avaluació que contindrà almenys:
• Requisits i abast de la demanda
• Avaluació d’alternatives amb el seus avantatges i inconvenients
• Planificació d’alt nivell per a cada alternativa
• Esforç estimat per a cadascuna d’elles, indicant el número d’hores que es dedicarien
• Outputs del servei sota demanda
• Pressupost
Amb aquesta informació. SIGMA AIE prendrà la decisió d'implementar, o no, el servei demandat que serà
gestionat com un projecte tecnològic amb entregables validables per SIGMA AIE i en base a les fites
compromeses.
Només es facturaran aquells treballs de servei sota demanda correctament imputats en l’eina establerta a
aquest efecte, amb els seus temps associats. La factura es generarà amb els temps imputats que, com a màxim,
seran els contemplats en l’informe previ d’avaluació.
El servei sota demanda s’emprarà quan les circumstàncies o els treballs el requereixin i siguin sol·licitats. En
cap cas s’entendrà com a pagament compensatori o com a obligació del seu ús total a la finalització del
contracte.
3. Garantia
L’adjudicatari es responsabilitzarà del desenvolupament de la solució, i donarà servei de garantia durant un
període de 3 mesos posteriors a la implantació de la darrera iteració a l’entorn de producció. Durant aquest
període l’adjudicatari estarà obligat a resoldre les anomalies detectades imputables a l’adjudicatari.
Aquesta garantia inclourà la correcció d’errors detectats posteriorment per mal funcionament o perquè no
s’han cobert les funcionalitats requerides, que es posin de manifest en el funcionament de les aplicacions o
que es descobreixin posteriorment, així com la correcció del que tingui deficiències.
Els productes lliurats com a conseqüència de la correcció d’errors, es faran de conformitat amb el present
plec, i per tant gaudiran d’un nou període de garantia.
La resolució d’incidències relacionades amb la garantia es farà segons els següents nivells de servei
especificats a l’apartat de definició dels serveis base.
4. Consideracions addicionals
-

-

L’equip humà aportat per l’adjudicatari durà a terme totes les tasques en els seus propis locals.
Les instal·lacions del proveïdor, hauran de disposar de totes les infraestructures i eines que permetin
a l’equip desenvolupar les seves funcions correcta i completament.
En les ocasions que ho requereixin, es podrà demanar el desplaçament a les oficines de SIGMA AIE per
a la prestació d’aquell servei que sigui necessari, essent obligació de l’adjudicatari l’aportació de les
eines que siguin necessàries per a la prestació d’aquest.
L’horari de prestació del servei coincidirà amb l’horari laboral de SIGMA AIE, és a dir, de dilluns a
divendres de 9 h a 18 h, tot tenint en compte el calendari de festes de Catalunya i el municipi de
Barcelona. No obstant, en el cas d’incidències qualificades com a crítiques, el proveïdor restarà obligat
a tancar-les correctament en el temps màxim previst, o el que s’hagi ofert en cas de millora, encara
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-

que això li suposi allargar la jornada.
Excepcionalment i previ avís, es podrà requerir l’execució de determinats serveis fora de l’horari
normal (ex: emergències, desenvolupaments urgents imprevistos, etc.).

5. Duració del contracte
El contracte tindrà una durada de 36 mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte.
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