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1.

INTRODUCCIÓ

endavant ATM) és un
consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat el 1997. Actualment, les
administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51%) i administracions
olitana de
de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), al qual es poden adherir totes
les administracions titulars de serveis públics de transport col·lectiu, que pertanyin a
el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès, Osona, el Vallès

sistema
metropolità integrat de transport públic col·lectiu. Per aconseguir aquest objectiu es
considera una peça essencial la integració tarifària.
peració entre les administracions públiques titulars dels serveis de
Generalitat de Catalunya.

ne la comunicació interdepartamental.
2.

OBJECTE
servei de manteniment

t servei
un equip de treball que dugui a terme el seu manteniment i la implementació de noves
necessitats o desenvolupaments que puguin sorgir.
de disposar dels coneixements necessaris per la gestionar el contingut del portal.
Les infraestructures de sistemes necessàries per allotjar el portal no formaran part de la
licitació, malgrat sí que se
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3.

SITUACIÓ ACTUAL

-ne els que impliquen signatures i els
elements de col·laboració entre departaments
comprovacions.
tranet haurà

4.

ABAST DEL PROJECTE

A continuació es descriu les característiques del servei sol·licitat.
4.1. Anàlisi funcionalitats del portal Intranet

estructurar-les. Es revisarà cadascuna de les funcionalitats i com estructurar-ne el
conjunt dins el portal.
4.2. Disseny del portal Intranet

4.3. Programació i implementació del portal Intranet
Desenvolupament dels continguts del portal i tests de funcionament. Posada en marxa
del portal.
4.4. Evolució del portal i nous desenvolupaments

4.5. Manteniment proactiu i reactiu del portal
Es realitzarà el manteniment proactiu del portal, per exemple per adequar-lo a noves
versions de navegadors.
que es puguin produir en el portal.
4.6. Especificació de les infraestructures de sistemes necessàries.
infraestructures necessàries, el licitador haurà
-les.
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4.7. Instal·lació entorns proves, pre-productiu i productiu
El licitador, juntament amb ATM,
necessari
-productiu com en el productiu.
ATM proporcionarà les infraestructures amb el sistema operatiu configurat i necessitats
especificades en
tat 4.6
prescripcions tècniques.
El licitador
4.8. Formació personal ATM
adjudicatari
gestionar els continguts i interactuar correctament amb el portal Intranet.

5.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL PORTAL

A continuació fem un llistat mínim de les característiques tècniques del portal que

Número
1

Característica
LifeRay

Descripció
utilitzant

actualitzant els seus portals
aquesta tecnologia

els diferents portals.
Directory actual de
2

Active Directory
puguin interactuar amb alguns dels sistemes

3

Office 365

4

Eines Generalitat

5

Signatura Digital

6

Accessibilitat

7

Responsive

8

Navegadors

9

Tests validació w3c

El portal ha de poder connectar i interactuar
, com per
exemple OneDrive, Teams i Sharepoint
Es podran demanar desenvolupaments que
impliquin la interacció amb les eines que
Generalitat en els casos que aquestes
proporcionin API de connexió o web service.
tecnologia
perquè cada usuari pugui signar digitalment
documents utilitzant certificats
WCAG 2.0 AA (o AAA) de cara a persones
amb discapacitat.
Ha de ser multidispositiu.
Ha de funcionar amb les últimes versions de
Google Chrome, Firefox, Safari, Edge i
Internet Explorer.
Ha de passar els tests:
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Html: https://validator.w3.org/.
Links: https://validator.w3.org/checklink
Css: http://jigsaw.w3.org/css-validator/

6.

METODOLOGIA DE TREBALL

6.1. Equip de treball
quip de treball i el rol dels seus membres.
La direcció dels serveis licitats la portarà a terme per part de l'Autoritat del Transport
Metropolità
:
Realitzar la certificació dels serveis prestats.
Facilitar la informació necessària per a l'execució dels treballs descrits.
Dirigir i supervisar la realització i desenvolupament dels mateixos.
6.2. Entorns de treball
i se
l programari es crearà també un entorn de pre-producció on es pugui
validar el correcte funcionament de nous desenvolupaments o evolucions.
ls tests, revisar la qualitat del software i fer el desplegament

6.3. Agile
Donades les característiq
Web ATM es gestionarà emprant metodologies Agile: implementació incremental,
D'aquesta forma es pretén:
a les necessitats de l'ATM.
Què hi hagi lliuraments progressius a mida que s'avança en el projecte.
Què s'estableixi un relació fluida entre tot l'equip de projecte.
Facilita la visió general de la magnitud del treball, del que s'ha fet i del que resta
per fer.
Permet identificar el possibles errors des d'un inici per tal de fer les correccions
des d'un principi
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-se per a executar tests cada vegada que es genera
un commit al servidor de control de versions.
6.4. Estil

https://google.github.io/styleguide/javaguide.html.
CheckStyle, que també es poden integrar fàcilment amb Jenkins i SonarQube, facilitant

6.5. Documentació
Cada lliurament anirà acompanyat de la documentació de
necessària, que serà sotmesa a la acceptació per part de la direcció tècnica del projecte.
-generada.
6.6. Manteniment reactiu i incidències
judicatària haurà de descriure en detall el canal de comunicació

atenent a la prioritat establerta per la ATM.
Temps de resposta SLA, per bugs trobats amb un temps de resposta màxima de 4 hores
amb un servei de 8 X 5.
6.7. Manteniment proactiu i evolutiu

manteniments

7.

TREBALLS A REALITZAR

A continuació es descriu els treballs
7.1. Anàlisi funcionalitats del portal Intranet
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clarament identificats els següents aspectes del projecte:
-

Objectius del negoci
Contingut inicial i previsió futur del portal; i la seva estructura
Requisits de seguretat.
Identificació de components i relació entre ells.
Declaració de les eines que es faran servir pel desenvolupament: framework,
workbench, testing tool, qualitat del software i integració continua
Regles de codificació (Coding standards)
Menús i accessibilitat.
Política de seguretat.
Descripció entorns a utilitzar.
Lliurable: Estudi preliminar i requisits funcionals. Llistat i detecció eines i
metodologies a utilitzar.

7.2. Especificació de les infraestructures de sistemes necessàries.
dor haurà
-les.
ATM pr
ATM proporcionarà el llicenciament de sistemes operatius i eines estàndard dels
mateixos.
ATM també proporcionarà les llicències de Lifeseran necessàries.
En cas de necessitar algun programari concret que impliqui despesa econòmica (per
necessitat i oferir alguna alternativa en programari lliure.
rt a la instal·lació de les eines de programari necessàries.
-ne la
monitorització del correcte funcionament i còpies de seguretat.
Lliurable: document descriptiu de les infraestructures necessàries i les seves
característiques.
7.3. Instal·lació dels entorns de pre-producció i producció.
En base al document lliurat en el
7.2
el
licitador configurarà els equips amb el programari corresponent necessari juntament
amb ATM que proporcionarà el sistema operatiu base.
7.4. Disseny del portal Intranet
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Lliurable: Fitxers i plantilles
7.5. Programació i implementació del portal Intranet
Desenvolupament dels continguts del portal.
Creació i execució dels tests de funcionament.
Acceptació per part de l
Posada en marxa del portal.
Lliurables:
1. P

n decidit en

7.1

plec de prescripcions tècniques.
2. Documentació de les funcionalitats
7.6. Evolució del portal i nous desenvolupaments
funcionalitats del portal

funcionalitats.
Per cada evolució/desenvolupament es crearà i executarà tests de funcionament i ATM
ha de donar la seva acceptació.
Lliurables:
1. Sistema de gestió i planificació de nous desenvolupaments i evolucions
2. Portal amb les evolucions i nous desenvolupaments implementats.
3. Documentació de les evolucions i nous desenvolupaments implementats.
7.7. Manteniment proactiu i reactiu del portal
Es realitzarà el manteniment proactiu del portal, per exemple per adequar-lo a noves
versions de navegadors.
que es puguin produir en el portal.
Lliurable: document descriptiu del funcionament i canals dels serveis de
manteniment tan proactiu com reactiu.
7.8. Formació personal ATM
adjudicatari
gestionar els continguts i interactuar correctament amb el portal Intranet. Aquesta es
realitzarà cada vegada que es passi una nova funcionalitat o evolució al portal.
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També es realitzarà un document general de descripció de infraestructures i programari
orientat al personal
Lliurables:
1. Manual ús per cada funcionalitat que es posi en producció.
2. Manual ús general del portal.
3. Document descripció infraestructures i programari.
8.

PLANIFICACIÓ TREBALLS

El licitador haurà de presentar una planificació de tots els treball
c de prescripcions tècniques.

7

ites que es consideren més rellevants. Es valorarà el
calendari de treball que es presenti. Aquestes fites i calendari estan oberts a modificació
si es justifica adequadament.
8.1.
Apartats 7.1, 7.2 i 7.3
plecde prescripcions tècniques finalitzats. El 7.3 si més
de desenvolupament.
8.2.
Apartat 7.4 i primeres proves del 7.5
8.3. Als 9 mesos
F

plec de prescripcions tècniques.
:

7.5

plec de prescripcions tècniques almenys en un 80%

8.4.
F
7.5, planificació del 7.6 i posada en marxa del 7.7
de prescripcions tècniques.

plec

8.5.
Evolució i manteniment del portal
9.

PRESENTACIÓ I LLIURA

de:
9.1. Equip de treball del servei:
D

i organitzativa que prestarà el servei.
8
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9.2. Metodologia del servei:
Descripció de com es durà a terme els treballs i planificació dels mateixos complint amb
prescripcions tècniques.
10. PROTECCIÓ DE DADES

p

de clients i proveïdors
-se i cobrir tots els requisits pel compliment de la llei de
protecció de dades GDPR.
Obtenir autorització del responsable de les dades.
Reportar qualsevol problema de seguretat que es detecti en el sistema.
Cooperar amb ATM pel compliment de la GDPR
Retornar totes les dades al final de la prestació.
11. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT
La propietat dels documents, desenvolupaments de software i eines que es generi
correspondrà en exclusivitat a l'ATM.
L'adjudicatari es compromet a no donar cap informació ni dades proporcionades per
l'ATM, ni a fer qualsevol ús no previst en el present Plec; en particular no proporcionarà,
sense prèvia autorització expressa de l'organisme, còpia dels documents i/o dades a
terceres persones.
El no compliment de la confidencialitat i seguretat esmentades serà causa de resolució
de contracte.

Carme Fàbregas i Casas
Cap del Departament
Àrea de Sistemes i Innovació

Signat digitalment per:

Carme
Fàbregas Casas

Barcelona, 3 de juliol de 2019
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