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1. Antecedents
La Direcció de serveis de tecnologies i sistemes corporatius (DSTSC) de la Diputació de
Barcelona té com a missió proporcionar tots els serveis i infraestructures d’informàtica i
telecomunicacions de la corporació, tant per a l’àmbit intern, com també en relació amb el
suport als ens locals. D’aquesta manera s’assegura una direcció única per al tractament lògic
de la informació i les seves xarxes de transmissió, independentment del seu format físic.
Entre d’altres té assignades les funcions següents:
 Dur a terme els criteris fixats per la corporació en matèria de tecnologies de la
informació (informàtica, telecomunicacions i, en general, aquelles tecnologies
relacionades amb el tractament automatitzat de la informació) i proposar els recursos
necessaris que cal habilitar per a aquesta finalitat.
 Coordinar les tasques administratives de l’àmbit TIC de totes les unitats de la
corporació i, de forma particular, aquelles que tenen interrelació, i proposar les
mesures adequades per a una màxima normalització.
 Controlar i fer el seguiment d’aquelles tasques en matèria TIC realitzades per a la
corporació mitjançant recursos externs.
 Proposar i gestionar les actuacions a desenvolupar per la corporació en matèria TIC
que, dins dels supòsits de la cooperació i assistència, es realitzin per als ens locals de
la demarcació de Barcelona.
 Desenvolupar i gestionar els projectes TIC que es produeixin a proposta de les àrees,
direccions i serveis.
 Coordinar la formació i reciclatge del personal corporatiu en matèria TIC.
 Informar la despesa econòmica que generin les àrees, direccions i serveis de la
corporació i els seus organismes autònoms en matèria TIC.
 Assessorar els organismes autònoms de la corporació en matèria TIC, quan així es
requereixi i tutelar, si escau, l’homogeneïtat en el tractament dels sistemes
d’informació comuns.
En relació amb aquest expedient en concret la DSTSC promou la contractació dels serveis de
monitoratge i auditories de ciberseguretat dels sistemes informàtics de la Diputació de
Barcelona, amb l’objectiu de millorar la protecció davant de les ciberamenaces a les quals
estan exposats.
En l’actualitat els sistemes informàtics de les organitzacions suposen la base del funcionament
i coneixement. Cada vegada resulta més necessari augmentar la seguretat d’aquests
sistemes, davant de programaris maliciosos o atacs de robatori de dades, i fer front als
incidents de seguretat les 24 hores del dia.
Davant d’un incident de seguretat és important disposar d’un servei que permeti el monitoratge
dels esdeveniments de seguretat generats a partir de les transaccions que realitzen els
servidors i els equips de comunicacions, ubicats als diferents CPD de la Diputació de
Barcelona, i que permeti reaccionar immediatament. Aquest tipus de servei s’ofereix des de
centres especialitzats anomenats SOC (Security Operation Center).
Altrament, per tal de complir els requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat cal realitzar
periòdicament auditories de seguretat dels sistemes per verificar la seva protecció davant
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unes amenaces que van canviant contínuament de forma i que cada cop assoleixen major
nivell de sofisticació.
Aquestes auditories han de permetre detectar tant les vulnerabilitats a atacs provinents de
fora de la xarxa corporativa, com les que es puguin produir des de l’interior i que puguin posar
en perill la disponibilitat dels serveis i la seguretat de les dades.
Les especificacions que figuren en el present document s’ajusten al que es preveu a l’article
126, Regles per a l’establiment de prescripcions tècniques, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.
2. Objecte
L’objecte del present plec és la contractació dels serveis de ciberseguretat dels sistemes
informàtics de la Diputació de Barcelona: serveis de monitoratge i auditories de ciberseguretat,
dividit en 2 LOTS.
3. Abast
L’objecte del contracte s’ha dividit en dos lots, als quals els correspon, respectivament, l’abast
següent:




Lot 1: Serveis de Monitoratge. El servei inclou tots els elements necessaris per
garantir una ràpida resposta a les alertes de seguretat. En concret:
o

Eina de correlació avançada de logs de diferents sistemes SIEM. Acrònim
anglès que fa referència a l’expressió Security Information and Event
Management i que té com a finalitat principal poder fer una ràpida resposta a
les alertes de seguretat.

o

Configuració del sistema SIEM. Cal garantir que la configuració sobre el
programari SIEM sigui la més eficient per garantir la detecció d’alertes i per
actuar de manera adequada.

o

Monitoratge de la seguretat 24x7. L’anàlisi dels esdeveniments i la vigilància
en sistemes externs ha de permetre donar una ràpida resposta a qualsevol
alerta i definir la configuració dels equips de manera que es redueixi al màxim
la seva vulnerabilitat.

o

Formació continua de tècnics i treballadors. La sensibilització de tècnics i
treballadors és clau per garantir la seguretat dels sistemes informàtics.

Lot 2: Auditories de Ciberseguretat. Abastarà les tasques següents:
o

Auditoria de seguretat externa. Auditoria per trobar vulnerabilitats en els
sistemes informàtics des d’un accés extern (des d’internet).

o

Auditoria de seguretat interna. Auditoria per trobar vulnerabilitats en els
sistemes informàtics des d’un accés intern (des de la mateixa xarxa interna).

o

Suport a la solució de les vulnerabilitats detectades. Suport i assessorament
en les accions necessàries per solucionar els problemes detectats.
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4. Descripció del servei
En relació al contingut del present epígraf, es divideix en dos apartats, un per cada un dels
lots identificats com a part de l’objecte del contracte, on cada apartat estarà subdividit en els
subapartats que s’han considerat necessaris per a facilitar la seva comprensió i fixar, sense
cap tipus de marge a la interpretació, les característiques de les prestacions a executar.
LOT 1. Serveis de monitoratge
El servei ha de permetre, a partir de l’anàlisi de les dades dels diferents sistemes informàtics,
reaccionar immediatament a accions de programaris maliciosos, atacs de robatori de dades,
suplantacions d’identitat i, en general, a qualsevol ciberatac que pugui suposar una alerta o
un incident de seguretat en els sistemes informàtics. El servei també inclou la formació
contínua de tècnics informàtics i usuaris, tal com es determina al subapartat 4.6. Formació
Continua.

4.1.

Eina SIEM

L’empresa contractista instal·larà un sistema SIEM al Centre de Procés de Dades (CPD) que
determini la Diputació de Barcelona capaç de cobrir totes les funcionalitats necessàries per a
la detecció d’alertes a partir de la gestió d’esdeveniments de diferents sistemes.
Els diferents sistemes d’on cal recuperar dades variarà durant la durada del contracte, ja sigui
per obsolescència dels equips, per ampliació de la capacitat, per la creació de nous serveis o
per l’ampliació de l’àmbit a analitzar. Actualment aquest és l’entorn de treball que podríem
considerar estable en el temps:


Active Directory de Microsoft (5 equips).



Firewall Palo Alto (3 equips).



Firewall de Correu Cisco Ironport (3 equips).



ADC Netscaler (2 equips amb 8 instàncies).



TMG de Microsoft (4 equips).



IIS de Microsoft (2 equips).



NAS (5 equips).



Apache (2 equips).

L’empresa contractista assumirà el cost de tot el maquinari i de les llicències de programari
necessàries, així com la instal·lació, configuració, administració i manteniment del sistema.
Ni el logs dels diferents equips a monitorar, ni cap còpia d’aquestes dades, processades a
través del servei SIEM, podran sortir de cap servidor de la xarxa corporativa.
Requeriments tècnics
L’empresa contractista proporcionarà tot el maquinari necessari per a l’execució del SIEM i
tots els elements necessaris per a la connexió a la xarxa interna. El maquinari s’instal·larà al
CPD de la Diputació de Barcelona.
La capacitat del maquinari i programari haurà d’estar correctament dimensionada per analitzar
fins a 3.000 esdeveniments per segon (EPS).
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Requeriments funcionals del SIEM:


















4.2.

Monitors en temps real (disponibilitat, salut, comportament).
Generador d’informes (personalització, automatització).
Gestor d’inventari. Inventari automàtic d’actius.
Gestor d’incidències i reacció a elles.
Recol·lecció d’informació.
Motor de correlació: lògica, creuada i d’inventari.
Generador i gestor de regles de correlació.
Gestors per modificar prioritats, realitzar ajustaments i crear polítiques de
recol·lecció.
Compliment de normes de seguretat, panells de mètriques i mesures de risc.
Interfícies de cerca i anàlisi forense.
Mòdul de compliment. Capacitat de relació esdeveniment-control de normativa.
Permetre conèixer els valors de SLA (Service Level Assurance) de la seguretat de la
xarxa en temps real.
Mòdul de gestió d’identitats.
Escaneig de vulnerabilitats.
Mineria de dades.
Escaneig de nous actius a la xarxa.
Registre d’alertes.
Accés a les dades pels tècnics de la DSTSC.
Configuració SIEM

El contractista executarà tasques de configuració sobre el programari SIEM, ja sigui de
manera proactiva per millorar el monitoratge i seguretat, o de manera reactiva arran d’anàlisi
d’una alerta de seguretat. Entre d’altres:











Configuració i creació de plugins.
Configuració d’un catàleg de directives de seguretat. Política de correlació.
Realitzar qualsevol tasca de caràcter preventiu i correctiu necessària per al correcte
funcionament.
Actualitzar l’equipament a les versions recomanades pel fabricant i garantir el seu
correcte funcionament.
Anàlisi de viabilitat i de riscos.
Definició dels requeriments i procediments de salvaguarda i recuperació del sistema,
així com el manteniment i la supervisió del seu compliment.
Gestió i control dels usuaris administradors o de sistema, així com de la seva seguretat,
rols i perfils.
Modificacions en la recopilació i tractament d’esdeveniments.
Disseny i manteniment de mecanismes de filtratge i correlació i propostes de noves
polítiques.
Anàlisi forense dels incidents de seguretat.

Serà responsabilitat del contractista l’execució i documentació de les tasques realitzades amb
una descripció dels canvis realitzats.
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Les tasques proposades pels tècnics de la DSTSC es faran arribar categoritzades al
contractista. El contractista iniciarà les tasques proactives de manteniment i les categoritzarà
degudament.
Una tasca estarà finalitzada si està plenament documentada i té el vistiplau funcional i tècnic
de la DSTSC. Tota tasca que no rebi el vistiplau de la DSTSC serà retornada al contractista
acumulant els temps d’execució, a tots els efectes i responsabilitats establert en l’ANS que
corresponguin.
S’estableixen tres categories de criticitat:
Crítica. Tasques que cal executar de manera immediata.
Urgent. Tasques que cal executar de manera preventiva.
Important. Tasques de manteniment de la configuració.
4.3.

Monitoratge 24x7

El contractista haurà de monitorar, de forma continuada (24x7), l’anàlisi dels esdeveniments i
mantenir la vigilància en sistemes externs per tal de donar una ràpida resposta a qualsevol
alerta i definir la configuració dels equips de manera que es redueixi al màxim la seva
vulnerabilitat.
En els apartats següents, es descriuen quines accions de monitoratge cal realitzar i quina ha
de ser la gestió de les alertes.
4.3.1. Accions de monitoratge
Les diferents accions de monitoratge han de permetre detectar les alertes de seguretat amb
el menor temps possible per tal de poder actuar de manera immediata. Una alerta de
seguretat és qualsevol situació que suposi una amenaça concreta sobre la seguretat dels
sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona.
El monitoratge engloba tres accions: anàlisi de dades SIEM, vigilància externa i descobriment
d’actius. Aquestes accions es descriuen en els apartats següents:
Anàlisi dades SIEM
La configuració del SIEM ha de permetre detectar situacions de risc. La contractista disposarà
de mecanismes per detectar la criticitat de l’amenaça descartant falsos positius i actuant en
conseqüència.
Serà responsabilitat de la contractista mantenir la configuració del SIEM més eficient (logs,
correlacions, avisos...) per detectar alertes.
Vigilància externa
La contractista haurà de revisar sistemes externs per detectar si suposen amenaces pels
sistemes de Diputació de Barcelona. Caldrà executar les accions següents:





Monitoratge de pàgines web i de la web profunda relacionades amb la filtració de
dades
Detecció i alerta de possibles filtracions de credencials d’usuari.
Detecció i alerta de possibles atacs o activitats fraudulentes contra la Diputació de
Barcelona a Internet.
Recuperar informació d’alertes globals, d’alertes relacionades amb altres
administracions públiques i realitzar la gestió d’indicadors de compromís.
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Descobriment d’actius a la xarxa
Escaneig continuat de la xarxa per detectar nous equips. L’empresa contractista valorarà el
risc de cada nou equip detectat i actuarà en conseqüència.
4.3.2. Gestió alertes
Un cop el sistema de monitoratge detecti una alerta de seguretat caldrà actuar en
conseqüència de la seva gravetat.
Per qualsevol alerta caldrà realitzar les següents accions:


Notificació als tècnics de la DSTSC.




Registre.
Execució accions d’anàlisi forense.

Es defineixen tres nivells d’alertes:




Alt. Suposa un risc alt i cal una actuació immediata. Es tractarà com un incident de
seguretat.
Mitjà. Requereix una actuació a curt termini.
Baix. No suposa un risc immediat en la seguretat.

Durant la fase de posada en marxa es definiran els nivells d’alerta en la configuració del SIEM
i es fixaran els procediments a seguir per les comunicacions i tasques a realitzar. Aquests
nivells i procediments s’aniran revisant durant l’execució del contracte per tal de millorar la
seva eficiència.
Totes les alertes quedaran registrades seguint la metodologia proposada pel CCN-CERT per
la gestió d’incidents de seguretat en l’Esquema Nacional de Seguridad (ENS), detallada en
les Guies CCN-STIC-403 i CCN-STIC-817.
La contractista haurà de proporcionar un sistema per poder consultar les alertes registrades.
4.4.

Canal de comunicació

La DSTSC utilitza Prolin Service Desk com a eina de seguiment de les peticions. Totes les
tasques realitzades per l’empresa contractista hauran de quedar registrades i documentades
en aquest sistema.
Qualsevol canvi de situació d’una incidència o petició que faci l’empresa contractista ha de
quedar reflectit en el Service Desk.
En el cas d’incidències crítiques o urgents s’utilitzarà el telèfon en primera instància, que haurà
d’estar disponible 24x7 i utilitzant el català o castellà com a llengua. Posteriorment la petició
s’anotarà també en el Service Desk.
Si la contractista utilitza una eina pròpia per la gestió interna de les tasques, es facilitarà la
integració.
Si la integració amb l’eina de la contractista no és possible, la Diputació de Barcelona
proporcionarà un usuari d’accés al seu sistema amb l’únic objectiu de garantir l’actualització
de les dades. En qualsevol cas la gestió del compliment d’ANS serà a càrrec del contractista
i no es podrà obtenir a partir del sistema de la Diputació de Barcelona.
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4.5.

Accés remot

La DSTSC disposa d’un servei VPN que haurà de ser utilitzat per accedir remotament al
sistema d’informació objecte del contracte en cas de connexió des de fora de les seves
instal·lacions.
Requereix disposar de certificat digital reconegut, per identificar-se personalment, i la
tramitació de la sol·licitud d’accés signada electrònicament per a cada un dels membres de
l’equip assignat per la contractista. A part del control de l’accés i de l’autenticació de l’usuari
caldrà que es puguin registrar accions efectuades sobre el sistema administrat.
La connexió necessària per a aquest accés remot haurà d’estar operativa en el moment d’inici
del contracte.
Les despeses que es derivin de l’ús d’aquest enllaç les haurà d’assumir la contractista.
4.6.

Formació continua

L’empresa contractista realitzarà accions que serveixin per conscienciar a tècnics i usuaris de
la importància de seguir bones pràctiques que impedeixin perdre dades personals.
Els continguts de les accions hauran de ser dissenyats conjuntament amb tècnics de la
DSTSC. Anualment s’executaran 3 accions:


Sessió a tècnics informàtics. Una sessió anual d’una durada de 2 a 3 hores sobre
ciberamenaces actuals i les bones pràctiques que cal realitzar per reduir el risc. La
sessió anirà dirigida a tècnics de la Diputació de Barcelona i, per tant, entrarà en temes
de programació de planes web, configuració de dispositius o polítiques de seguretat.
La sessió es realitzarà a la ciutat de Barcelona preferentment de manera presencial.
Si no es pogués realitzar de manera presencial es realitzarà a través d’una plataforma
proporcionada per la DIBA.



Sessió a usuaris. Quatre sessions anuals d’una durada de 2 hores sobre
ciberamenaces actuals i les bones pràctiques que cal realitzar per reduir el risc. La
sessió anirà dirigida a usuaris finals dels sistemes informàtics de la corporació i, per
tant, tractarà temes de gestió de contrasenyes, ús del correu, ús dels dispositius mòbils
o ús de xarxes Wifi. La sessió es realitzarà a la ciutat de Barcelona preferentment de
manera presencial. Si no es pogués realitzar de manera presencial es realitzarà a
través d’una plataforma proporcionada per la DIBA.



Campanya de correu maliciós. Quatre campanyes anuals d’enviament de correu
maliciós (Phishing) a un mínim de 500 usuaris que serveixin per analitzar la seva
resposta i millorar la conscienciació. La campanya inclou:
o Definició de la campanya: destinataris, missatge, terminis, etc.
o Enviament correu.
o Informe amb l’anàlisi de les respostes i la comparativa entre campanyes.
o Recull de dades en format electrònic que permeti l’anàlisi estadístic.

LOT 2. Auditories de ciberseguretat
El servei ha de permetre descobrir les vulnerabilitats presents en la infraestructura tecnològica
de la Diputació de Barcelona, comprovar els efectes que l'explotació d'aquestes vulnerabilitats
poden produir en les diferents dimensions de la seguretat de la informació - disponibilitat,
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integritat i confidencialitat-, documentar tant els riscos de la situació actual com les solucions
a curt, mitjà i llarg termini. El servei també inclou el suport en la implementació de les
solucions.
4.7.

Auditoria de seguretat externa

El servei d’auditoria de seguretat externa anual tindrà el següent abast:


Test d’intrusió de serveis externs a tot el rang d’adreces públiques de la DIBA.



Test d’intrusió a pàgines web de la DIBA de 10 dominis diferents.

L’auditoria de seguretat externa es realitzarà des de dependències de l’empresa contractista
i, de manera coordinada, amb els tècnics de la DSTSC. Aquesta auditoria es realitzarà en el
format de “caixa negre”, és a dir, sense informació prèvia ni credencials d’usuari, i intentarà
recopilar informació, comprovar els diferents sistemes d’autenticació implementats,
comprovar l’ús que es fa de la gestió de les sessions i com les aplicacions gestionen la
validació de les dades (injeccions de codi).
El resultat de l’auditoria externa documentarà les vulnerabilitats detectades seguint
l’estàndard CVE.
La criticitat de les vulnerabilitats seguirà l’estàndard CVSS.
L’informe de l’auditoria també es lliurarà en format electrònic per permetre l’anàlisi estadístic.
4.8.

Auditoria de seguretat interna

El servei d’auditoria de seguretat interna anual tindrà el següent abast:




Test d’intrusió de serveis interns:
o

4 xarxes de servidors de màscara 24.

o

Infraestructura SAP (20 servidors).

o

Infraestructura ORACLE (10 servidors).

Test d’intrusió a les xarxes WIFI:
o

4 SSID.

L’auditoria de seguretat interna es realitzarà des de dependències de la DIBA i de manera
coordinada amb els seus tècnics. Aquesta auditoria es realitzarà tant en el format de “caixa
negre”, és a dir, sense informació prèvia ni credencials d’usuari, com en el format “caixa
blanca”, en el que es proporcionaran unes credencials vàlides, i intentarà recopilar informació,
comprovar els diferents sistemes d’autenticació implementats, comprovar l’ús que es fa de la
gestió de les sessions i com les aplicacions gestionen la validació de les dades (injeccions de
codi).
El resultat de l’auditoria interna documentarà les vulnerabilitats detectades seguint l’estàndard
CVE.
La criticitat de les vulnerabilitats seguirà l’estàndard CVSS.
L’informe de l’auditoria també es lliurarà en format electrònic per permetre l’anàlisi estadístic.
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4.9.

Suport a la solució de les vulnerabilitats detectades

L’empresa contractista haurà d’oferir suport i assessorament en les accions necessàries per
solucionar els problemes i vulnerabilitats detectats.
Aquest suport i assessorament es realitzarà en les dependències de la DIBA en el format de
10 hores mensuals presencials, obligatòriament i sense cost addicional per a la Diputació de
Barcelona.
4.10. Horari del servei



De 9 h a 14 h i de 15:30 h a 18:30 h de dilluns a dijous no festius a Barcelona ciutat.
De 8:30 h a 14:30 h divendres no festius a Barcelona ciutat i durant l’horari d’estiu
aplicable a la Diputació de Barcelona.

5. Model de prestació de servei
En aquest apartat es defineixen les línies bàsiques de com es volen rebre els serveis
demanats.
5.1.

Equip de treball

A nivell general i referit als dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el
contractista ha de tenir present, en relació amb l’equip de treball, les directrius següents.
En relació amb els integrants de l’equip de treball que l’empresa contractista ha de disposar a
la seva plantilla per a la prestació del servei, amb independència del seu percentatge de
dedicació final, s’hauran de correspondre amb els perfils següents:





Responsable del contracte
Referent tècnic
Tècnics
Delegat de protecció de dades

L’empresa contractista haurà d’estar en disposició de donar cobertura immediata en cas de
malaltia, vacances o qualsevol altra contingència que afecti el seu personal, a fi que en cap
supòsit el servei resti sense cobrir.
5.1.1. Responsable del contracte
Realitzarà les tasques de coordinació, seguiment i control de la gestió del contracte. Per part
de la DSTSC es designarà un coordinador que realitzarà funcions anàlogues.
Serà funció del Responsable del contracte de l’empresa contractista conèixer en profunditat
els serveis coberts pel contracte i assegurar que tot el personal de l’empresa contractista que
participa en el servei tingui els coneixements adients i assumeixi els compromisos de serveis
adquirits i vetlli pel compliment de tots els requeriments inclosos en el contracte.
A títol d’exemple, el Responsable del contracte realitzarà les funcions següents:


Definició del pla de servei que servirà com a guia per a l’execució dels serveis durant
la vigència del contracte. Els components del pla hauran d’incloure les mètriques de
satisfacció, recursos necessaris i una agenda de les activitats planificades i les
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reunions de seguiment. Aquest pla de serveis es revisarà periòdicament per repassar
els objectius, i serà acordat i supervisat per la DSTSC.
Supervisió de la posada en marxa per complir amb el pla presentat, d’acord amb els
requisits que determini el coordinador de la DSTSC.
Supervisió de la qualitat. Es prepararà un informe de seguiment que resumirà els
serveis proporcionats, permetent l’avaluació i seguiment de l’últim període realitzat
sobre el pla de servei.
Supervisió dels riscos. Mantenint actualitzada la llista de riscos del servei i dels derivats
dels possibles canvis no efectuats.
Supervisió dels incidents, problemes, consultes, peticions, etc.
Gestió de l’escalat. Els incidents (o qualsevol altra acció) que necessitin ser escalats
a recursos tècnics o a nivells de responsabilitat superiors dins de la pròpia empresa o
en el cas de subcontractació a altres empreses, seran gestionats estretament per
accelerar la seva resolució.

5.1.2. Referent tècnic
Serà l’interlocutor únic amb els tècnics de la DSTSC i qui coordinarà els tècnics de l’empresa
contractista que puguin intervenir en qualsevol activitat sol·licitada. Assumirà les funcions
següents:











Coordinar les relacions entre l’equip tècnic i els tècnics de la DSTSC.
Comunicar periòdicament l’estat del servei.
Transmetre a l’equip tècnic les directrius per al correcte desenvolupament del servei.
Supervisar l’aplicació dels procediments que sol·liciti la DSTSC.
Assistir a les reunions periòdiques de seguiment del servei.
Gestionar les tasques o procediments, aplicant mesures correctives en cas de
desviació.
Garantir la qualitat dels procediments i tasques.
La gestió de les intervencions planificades.
Elaborar els informes tècnics de seguiment i sota demanda.
Analitzar el servei per tal de proposar millores.

5.1.3. Tècnics
Hauran de ser capaços d’executar, amb el nivell de qualitat suficient, les tasques derivades
del servei.
Els tècnics adscrits al servei hauran de poder assumir puntes de treball per cobrir
convenientment totes les necessitats que es plantegin en cada moment, de forma que el servei
no es vegi afectat per augments esporàdics de tasques a realitzar.
Aquest equip treballarà normalment a les instal·lacions del contractista, però puntualment la
seva presència podrà ser requerida sense que suposi un cost addicional.
Els tècnics assumiran la resta de les tasques identificades en el present plec de prescripcions
tècniques. A títol d’exemple:



Resolució d’incidències, consultes, adaptacions, etc.
Operacions ordinàries de manteniment i administració.
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Documentació dels sistemes, configuracions, desplegaments, adaptacions, etc.
Actualitzacions de versions (pedaços, menors, majors), així com qualsevol altra tasca
derivada del desplegament en els diferents entorns identificats a nivell de servei.

5.1.4. Delegat de protecció de dades
Tindrà les funcions següents:









Assessorar sobre l'aplicació dels principis de privacitat des del disseny i per defecte
del projecte.
Informar i assessorar a l'encarregat del tractament i als empleats que s'ocupin del
tractament de les obligacions que els incumbeixen en virtut del RGPD i d'altres
disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
Supervisar el compliment del que disposa el RGPD, d'altres disposicions de protecció
de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques de l'encarregat del
tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l'assignació de
responsabilitats, la conscienciació i formació del personal que participa en les
operacions de tractament, i les auditories corresponents.
Cooperar amb els responsables de protecció de dades de la Diputació de Barcelona
en qüestions relatives al tractament objecte del present plec, inclosa l’avaluació
d’impacte relativa a la protecció de dades, la consulta prèvia davant l’autoritat, i, si
escau, sobre qualsevol altre assumpte.
Exercir les seves funcions prestant la deguda atenció als riscos associats a les
operacions de tractament, tenint en compte la naturalesa, l'abast, el context i fins del
tractament.

5.1.5. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista
Amb caràcter general i en relació amb l'equip de treball determinat, en el seu conjunt, el
contractista ha de tenir present:


Correspon exclusivament a la contractista la selecció del personal que, reunint els
requisits exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del
contracte, sense perjudici de la verificació per part de la DSTSC del compliment
d’aquells requisits.



La contractista vetllarà per l’estabilitat de l’equip de treball, i perquè els canvis en la
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en ordre a no alterar
el bon funcionament del servei, informant en tot moment a la DSTSC.



La contractista assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i continua, sobre
el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, el
poder de direcció inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i el
pagament dels salaris, la concessió de permisos, quan procedeixi, les obligacions
legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat disciplinària,
així com els drets i obligacions derivats de la relació contractual entre
empleat/ocupador.



L’empresa contractista haurà de vetllar especialment perquè els treballadors adscrits
a l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les
funcions desenvolupades respecte de l’activitat delimitada en els plecs objecte del
contracte.
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En cas que els tècnics no satisfacin els mínims de formació, d’eficiència, de
metodologia, aptitud i eficàcia desitjats, la DSTSC podrà demanar la seva substitució
a la contractista, que l’haurà de fer efectiva en un temps màxim de dues setmanes.



En el cas excepcional de que s’hagi de realitzar algun canvi, el substitut haurà de
reunir, com a mínim, els mateixos requisits exigits al substituït. Qualsevol modificació
dels tècnics haurà de ser comunicada a la DSTSC amb una antelació mínima d’1
setmana i haurà de presentar un pla de traspàs de coneixement al nou membre de
l’equip que s’haurà de concretar en un màxim de 2 setmanes, que s’entendrà el temps
màxim a partir del qual el nou recurs s’incorpori a l’equip de treball.



La contractista haurà d’informar a la DSTSC de qualsevol contingència que afecti el
seu personal i haurà de disposar de personal per donar-ne cobertura immediata si es
considera necessari.



Qualsevol absència planificada del personal de la contractista haurà de ser aprovada
per la DSTSC.

5.1.6. Perfils assignats i del seu nivell de dedicació
A continuació es detallen, per a cadascun dels lots en els quals es divideix l’objecte del present
contracte, el nombre de perfils requerits i la seva dedicació efectiva.
LOT 1: Serveis de monitoratge
Responsable del contracte
Aquesta persona haurà de tenir una dedicació efectiva ordinària del 5% de la seva jornada
laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat
sobre el còmput total anual d'hores.
Tot i això ha de tenir present que en qualsevol moment ha de poder respondre a consultes
sobre el servei i podrà requerir-se la seva presència, sense que això suposi cap cost econòmic
addicional a la Diputació de Barcelona. És imprescindible que aquesta persona disposi d’un
telèfon mòbil destinat a la seva localització.
Referent tècnic
Aquesta persona haurà de tenir una dedicació efectiva ordinària del 10% de la seva jornada
laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat
sobre el còmput total anual d'hores.
Tot i això ha de tenir present que en qualsevol moment ha de poder respondre a consultes
sobre l’estat d’incidències o peticions i podrà requerir-se la seva presència, sense que això
suposi cap cost econòmic addicional a la Diputació de Barcelona. És imprescindible que
aquesta persona disposi d’un telèfon mòbil destinat a la seva localització.
Tècnics
L'empresa contractista haurà de disposar d’un mínim de 6 tècnics, amb una dedicació efectiva
ordinària del 10% de la seva jornada laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord
amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat sobre el còmput total anual d’hores.
Delegat de protecció de dades
Aquesta persona haurà de tenir una dedicació efectiva ordinària de l’1% de la seva jornada
laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat
sobre el còmput total anual d'hores.
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LOT 2: Auditories de ciberseguretat
Responsable del contracte
Aquesta persona haurà de tenir una dedicació efectiva ordinària del 10% de la seva jornada
laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat
sobre el còmput total anual d'hores.
Tot i això ha de tenir present que en qualsevol moment ha de poder respondre a consultes
sobre el servei i podrà requerir-se la seva presència, sense que això suposi cap cost econòmic
addicional a la Diputació de Barcelona. És imprescindible que aquesta persona disposi d’un
telèfon mòbil destinat a la seva localització.
Referent tècnic
Aquesta persona haurà de tenir una dedicació efectiva ordinària del 20% de la seva jornada
laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat
sobre el còmput total anual d'hores.
Tot i això ha de tenir present que en qualsevol moment ha de poder respondre a consultes
sobre l’estat d’incidències o peticions i podrà requerir-se la seva presència, sense que això
suposi cap cost econòmic addicional per a la Diputació de Barcelona. És imprescindible que
aquesta persona disposi d’un telèfon mòbil destinat a la seva localització.
Tècnics
L'empresa contractista haurà de disposar d’un mínim de 3 tècnics, amb una dedicació efectiva
ordinària del 15% de la seva jornada laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord
amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat sobre el còmput total anual d’hores.
Delegat de protecció de dades
Aquesta persona haurà de tenir una dedicació efectiva ordinària de l’1% de la seva jornada
laboral, segons el conveni col·lectiu aplicable, d’acord amb la clàusula 1.3 del PCAP, aplicat
sobre el còmput total anual d'hores.
5.2.

Seguiment del servei

En relació amb els dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el contractista haurà
de seguir les indicacions següents.
Mensualment, hi haurà una reunió de seguiment per tal de treballar per la millora constant del
servei. Aquesta reunió es farà entre els dies 10 i 15 de cada mes i hi assistirà per part de
l’empresa contractista el responsable del contracte i el referent tècnic. En aquesta reunió es
revisarà l’informe mensual, es generaran propostes de millora i, en general, es farà un
seguiment de tot el que tingui a veure amb la prestació del servei.
Per a cada lot com a adscripció de personal hem demanat 1 responsable de contracte i tècnics
En relació amb les reunions a realitzar durant el termini de vigència del contracte, sigui quina
sigui la seva periodicitat i motiu de la seva convocatòria, es podran realitzar tant en modalitat
presencial com telemàtica, sempre a criteri dels tècnics de la DSTSC. El contractista disposarà
dels mitjans necessaris per tal d’adequar-se a qualsevol dels dos formats, sense que això
generi cap cost addicional per a la Diputació de Barcelona.
A continuació es detalla la informació que haurà de constar en aquest informe de servei, com
a mínim, per a cada un dels lots en els quals s’ha dividit l’objecte del contracte.
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LOT 1: Serveis de monitoratge
L'informe mensual del servei ha de contenir, com a mínim, la següent informació:
 Abast del monitoratge realitzat.
 Tasques executades. Indicant nivell, temps d’execució i compliment d’ANS.
 Alertes del període: tipologia i nivell.
 Incidents de seguretat en el període.
 Accions de formació.
 Propostes de tasques a realitzar per millorar el monitoratge.
 Propostes de millora del servei.
 Situació econòmica del contracte indicant les factures presentades.
LOT 2: Auditories de ciberseguretat
L'informe mensual del servei ha de contenir, com a mínim, la següent informació:
 Estat de l’execució de les auditories anuals.
 Tasques realitzades en el suport a la solució de les vulnerabilitats.
 Propostes de millora del servei.
 Situació econòmica del contracte indicant les factures presentades.
6. Posada en marxa
En relació amb els dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el contractista ha
de tenir en compte el següent.
La fase de posada en marxa del servei és el període de temps que transcorre entre la
formalització del contacte i la posada en marxa de tots els serveis contractats.
Serà responsabilitat de la contractista l’execució de les diferents fases que conformen la
posada en marxa del sistema d’informació.
La DSTSC assignarà un interlocutor que treballarà conjuntament amb l’empresa contractista
en la fase de posada en marxa.
El cost que impliqui o que derivi de qualsevol de les actuacions derivades de la posada en
marxa s’ha d’entendre inclòs en el pressupost total del contracte.
Pel que fa a les especificitats requerides per a cadascun dels dos Lots en els quals es divideix
l’objecte del contracte, el contractista ha de seguir les prescripcions següents.
LOT 1: Serveis de monitoratge
El pla de posada en marxa ha de permetre a l’empresa contractista complir els ANS establerts
a partir del quinzè dia laborable de la data d’inici de la prestació efectiva del servei. A partir
d’aquest dia s’aplicaran les penalitats corresponents.
A l’inici de l’execució del contracte, l’empresa contractista haurà de presentar el pla de posada
en marxa que inclogui els mecanismes necessaris per oferir el servei amb els nivells de
qualitat requerit.
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Durant aquesta fase es realitzaran les següents tasques:





Instal·lació del maquinari i programari SIEM.
Configuració del SIEM. La Diputació de Barcelona utilitza actualment un AlienVaut
USM All-in-one 150. Com a mínim, totes les regles de correlació en el sistema actual
hauran de quedar configurades en el nou sistema.
Posada en marxa del monitoratge.
Definició protocols d’actuació davant alertes.

LOT 2: Auditories de ciberseguretat
El pla de posada en marxa ha de permetre a l’empresa contractista complir els ANS establerts
a partir del vintè dia laborable de la data d’inici de la prestació efectiva del servei. A partir
d’aquest dia s’aplicaran les penalitats corresponents.
Durant aquesta fase es realitzaran les següents tasques:




Captura de coneixement per part dels tècnics de l’empresa contractista.
Planificació temporal auditoria externa.
Planificació temporal auditoria interna.

7. Acords de Nivell de Servei (ANS)
En relació als dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el contractista ha de
tenir en compte el següent.
Els ANS permeten obtenir indicadors per avaluar el grau de compliment del servei.
El càlcul de l’ANS s’haurà de fer per part de l’empresa contractista, amb una periodicitat
mensual i considerant l’horari de la prestació dels serveis i el mes natural.
No computaran els períodes de temps en què el contractista està pendent de resposta,
reunions, dades o concreció de requeriments per part dels tècnics o usuaris de la Diputació
de Barcelona o de tercers proveïdors sempre i quan aquests no tinguin una relació contractual
directa amb l’empresa contractista principal, donat que en aquell cas el temps computarà com
a temps propi de la contractista a tots els efectes previstos en aquest Plec.
Les peticions només es consideraran finalitzades si es troben completament documentades i
tenen el vistiplau funcional i tècnic de la DSTSC, en cas contrari seran retornades a l’empresa
contractista acumulant els temps de resolució, a tots els efectes i responsabilitats establertes
en l’ANS.
Els temps de resposta i de resolució d’incidències no es podran veure afectats per augments
esporàdics del nombre d’incidències, ni per la coincidència amb altres tasques previstes en el
present plec.
El temps de resposta és el transcorregut entre la comunicació de la incidència al contractista,
pel canal previst, fins que l’empresa contractista assumeix la resolució de la incidència
assignant-hi els recursos necessaris per poder complir el temps de resolució.
Pel que fa a les especificitats requerides per a cadascun dels dos lots en els quals es divideix
l’objecte del contracte, el contractista ha de seguir les prescripcions següents.
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LOT 1: Serveis de monitoratge
Execució de tasques
Temps de resolució: És el temps transcorregut entre la comunicació de la tasca al contractista
o la detecció de l’alerta que l’ha generat fins que la tasca queda executada i documentada per
l’empresa contractista.
Nivell de qualitat: Els temps màxims per a la finalització de la tasca són:




Crítica. 2 hores
Urgent. 8 hores
Important. 72 hores

Registre i notificació de les alertes de seguretat
Temps de registre i notificació: És el temps transcorregut entre la detecció de l’alerta i el
registre i la notificació a la DSTSC
Nivell de qualitat: El temps màxim pel registre i la notificació és de 15 minuts
Execució d’accions d’anàlisi forense
Temps d’execució: És el temps transcorregut entre la detecció de l’alerta i l’execució d’accions
d’anàlisi forense.
Nivell de qualitat: El temps màxim per a la finalització de les accions és:
 Alerta nivell alt: 2 hores
 Alerta nivell mitjà: 8 hores
LOT 2: Auditories de ciberseguretat
Aturada de serveis per males pràctiques en les auditories
Nivell de qualitat: En cap cas, l’execució de les auditories pot provocar l’aturada d’un servei
en producció.
8. Penalitats
En relació amb els dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el contractista ha
de tenir en compte el següent.
En el cas d’incompliment dels ANS per part de l’empresa contractista, i en el supòsit que la
Diputació de Barcelona opti per la no-resolució del contracte, es preveuen les penalitats que
s’indiquen al costat de cada ANS.
La comptabilització de les penalitats es realitzarà mensualment, amb efectes a la facturació
del mes calculat i sobre la part fitxa d'aquell període.
La quantitat màxima de penalitat es fixa en un 50% de l'import mensual (IVA exclòs). La
quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte, IVA exclòs, ni el total de
les mateixes podrà superar el 50% del preu del contracte.
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Cas d’incompliment dels acords de nivell de servei les factures hauran de contemplar les
penalitats segons el que es preveu en aquesta clàusula. En concret, per a les penalitats
derivades de l'incompliment sobre els ANS establerts s'aplicarà el següent procediment:


Durant la reunió de seguiment mensual entre el contractista i els tècnics de la DSTSC
per avaluar la correcta execució de la prestació s'analitzarà, entre altres factors,
l'acompliment dels ANS.



Cas que les parts detectin, acceptin i validin els incompliments, el contractista els
recollirà en un apartat específic de l'informe mensual que ha de lliurar a la DSTSC.



La Diputació de Barcelona, una vegada adoptat l'acord administratiu intern
corresponent, notificarà al contractista la quantitat exacta que aquest haurà de
descomptar en la factura corresponent al primer període de facturació obert.



Cas que el contracte hagués finalitzat (sigui quin sigui el motiu d'aquesta circumstància),
les quantitats pendents en concepte de penalitats es descomptaran de la garantia
definitiva.

Pel que fa a les especificitats requerides per a cadascun dels dos lots en els quals es divideix
l’objecte del contracte, el contractista ha de seguir les prescripcions següents.

LOT 1: Serveis de monitoratge
Execució de tasques
Les penalitats associades a l’incompliment del temps de resolució en l’execució de tasques
seran:
Per hora o fracció de temps de resolució que superen
el nivell de qualitat

Penalitat

Per tasques crítiques

300 €

Per tasques urgents

200 €

Per tasques importants

50 €

Registre i notificació de les alertes de seguretat
Les penalitats associades a l’incompliment del temps de registre i notificació seran de:
Per cada 15’ complert de retard

Penalitat

Per alertes de nivell alt

200 €

Per alertes de nivell mitjà

50 €

Per alertes de nivell baix

10 €

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): bdca26b2e7d1cc9a3c41 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 19

Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Execució d’accions d’anàlisi forense
Les penalitats associades a l’incompliment del temps d’execució de les accions d’anàlisi
forense seran de:
Per hora de retard en la finalització de les accions

Penalitat

Per alertes de nivell alt

200 €

Per alertes de nivell mitjà

20 €

Formació continua
Les penalitats associades a l’incompliment dels terminis de les accions de formació seran:

Per cada acció realitzada fora del termini

Penalitat

Sessió a tècnics informàtics

1.000 €

Sessió a usuaris

750 €

Campanya de correu maliciós

750 €

LOT 2: Auditories de ciberseguretat
Aturada de serveis per males pràctiques en les auditories
Les penalitats associades a l’aturada de serveis en producció per males pràctiques en la
realització de les auditories seran:
Per cada servei aturat

Penalitat

Si afecta a més de 1.000 usuaris

3.000 €

Si afecta entre 100 i 1.000 usuaris.

2.000 €

Si afecta a menys de 100 usuaris

1.000 €

9. Devolució del servei
En relació amb els dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el contractista ha
de tenir en compte el següent.
Sis mesos abans de la finalització del contracte, l’empresa contractista haurà de presentar el
pla de devolució del servei que inclogui els mecanismes necessaris per tal de traspassar tota
la informació relacionada amb el servei prestat a Diputació de Barcelona. Aquest pla inclourà
un mínim de 80 hores de dedicació de recursos de l’empresa contractista, sense cost
addicional per a la Diputació de Barcelona, per dur a terme les tasques identificades.
Un mes abans de la finalització del contracte, la contractista presentarà una actualització el
pla de devolució del servei.
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La finalització del contracte exigirà també l'eliminació segura de les dades personals i de tota
la informació que s'hagi utilitzat per a l'execució del contracte. S'aportarà certificació de la
seva destrucció.
Les tasques d’administració per les quals el seu temps de resolució finalitzi dins del termini de
durada del contracte hauran de quedar tancades. Si no és així s’aplicaran les penalitats
corresponents.
10. Transició del servei
En relació amb els dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el contractista ha
de tenir en compte el següent.
La fase de transició del servei es correspon amb el període de temps on la nova contractista
(quan s’ha donat el cas que hi ha hagut alternança entre contractistes) ha de realitzar tasques
relatives al traspàs de coneixement i de caire preparatori, pel que fa al seu equip de treball,
per assumir la fase d’arrancada i posada en marxa del servei amb plena garantia de continuïtat
i en la data prevista d’inici de prestació del servei.
Aquesta fase de transició del servei s’estableix entre el moment de la formalització del
contracte i l’inici de la prestació del servei.
Entre els objectius d’aquesta fase destaquen:


Recollir el traspàs de coneixement per part del contractista sortint amb la finalitat de
garantir la continuïtat del servei.



Recollida acurada de requeriments per a la planificació de l’arrancada del servei per
part del contractista alternatiu.



Preparació i proves dels accessos remots al sistema d’informació, per a la seva
disponibilitat el dia d’inici de la prestació efectiva del servei.



Preparació dels entorns necessaris per a la prestació adequada del servei.

En aquest sentit, l’empresa contractista s’haurà de comprometre a realitzar una bona gestió i
seguiment dels serveis objecte d’aquest contracte, garantint-ne la prestació continuada en el
temps, segons els acords de nivell de serveis (ANS) i amb lliuraments de qualitat, així com
assegurar el traspàs d’informació (procediments de gestió, dades, documents, etc.) i
coneixement entre contractistes en la fase de transició del servei.
No obstant això, i de manera addicional al text precedent, els contractistes (l’entrant i el sortint)
han de tenir present que han de prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que ha
acordat l’òrgan de contractació, segons els criteris que figuren en els plecs, sense altres
interrupcions que les que es produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas
d’extinció normal del contracte, els contractistes hauran de prestar el servei fins que comenci
l’execució del nou contracte o, en qualsevol cas, fins que el nou contractista es faci càrrec, de
manera efectiva, de la prestació del servei (una vegada finalitzada la seva implantació i
posada en marxa definitiva), en els terminis que s’estableixen en el plec de prescripcions
tècniques particulars, sense modificar les restants prestacions del contracte, sempre que
l’anunci de licitació del nou contracte s’hagi publicat abans de la data de finalització del
contracte. El nou contractista podrà fer-se càrrec del servei d’una manera progressiva o
gradual, a mesura que vagi concloent la implantació i posada en marxa dels diferents elements
que conformen, com un tot, el servei objecte del contracte.
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Quan hi hagi continuïtat de contractista aquesta haurà de lliurar a la DSTSC una memòria
tècnica explicativa proposant millores en la prestació del servei i en la funcionalitat del sistema
objecte del contracte.
11. Transferència tecnològica i de coneixement
En relació amb els dos lots en els quals està dividit l’objecte del contracte, el contractista ha
de tenir en compte el següent.
El contractista està obligat a facilitar a les persones designades per la DSTSC tota aquella
informació necessària per disposar d’un ple coneixement tècnic dels treballs realitzats.
Tanmateix, el personal designat per la DSTSC als serveis adjudicats podrà realitzar totes
aquelles consultes que consideri oportunes pel correcte seguiment i control dels treballs
realitzats, com també, rebent, si escau, el traspàs de la informació que sigui necessària per
conèixer i comprendre el funcionament dels serveis desenvolupats.
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