CONTRACTE DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER A LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I EL SEU SECTOR PÚBLIC, EL CONSORCI LOCALRET, ELS
AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I ALTRES ENS ADHERITS AL PROCÉS
DE CONTRACTACIÓ AGREGADA DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA”


LOT 1 – SERVEIS DE COMUNICACIONS FIXES DE VEU I DADES

D’una banda, el Sr. Jaume Oliveras i Maristany, president del Consorci Localret, que actua
en representació del Consorci, amb domicili al c. Llacuna, 166, 9a planta, 08018 Barcelona,
NIF P5800043A, en virtut de l’acord de l’Assemblea General del Consorci de 29 d’octubre
de 2015, assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallarès, que, com a secretari general del Consorci,
dona fe de l’acte.
I de l’alta, el Sr. António Manuel da Costa Coimbra, amb NIE núm. Y2541215M, en la seva
condició de conseller delegat de VODAFONE ESPAÑA SAU, domiciliada als efectes de
notificacions a l’Av. Diagonal, 123, 08005 Barcelona, amb CIF núm. A80907397,
representació que acredita en virtut de l’escriptura de reelecció i renovació del seu càrrec
de conseller delegat, atorgada davant el notari de l’Ilālustre Colālegi de Madrid Sr. Francisco
Javier Cedrón López-Guerrero, el 26 de juliol de 2018, amb número 1.247.
Ambdues parts es reconeixen suficient capacitat jurídica i d’obrar per a l’atorgament del
present contracte, i exposen els següents:
ANTECEDENTS:
I.- Mitjançant acord del Consell d’Administració del Consorci Localret, de 20 de febrer de
2018, es va aprovar l’expedient de contractació del contracte de serveis de
telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci
Localret, els ajuntaments, consells comarcals i altres ens adherits al procés de contractació
agregada de la demarcació de Barcelona, amb un pressupost de 38.803.287,62 euros,
exclòs l’IVA, i una durada inicial de 48 mesos, i es va acordar iniciar la tramitació del
corresponent expedient.
II.- Mitjançant Decret del president del Consorci Localret núm. 2079/11, de 9 d’abril, es va
adjudicar a l’empresa VODAFONE ESPAÑA SAU (NIF A80907397) el lot 1 – Serveis de
comunicacions fixes de veu i dades del contracte de serveis de telecomunicacions per a la
Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els ajuntaments,
consells comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la
demarcació de Barcelona, per un període inicial de 48 mesos, prorrogables fins a un
màxim de 24 mesos més, per un import global de 21.083.946,87 €, exclòs l’IVA.
III.- L’empresa adjudicatària va constituir, en temps i forma, la garantia definitiva exigida.
IV.- Han transcorregut quinze dies hàbils des de que es va remetre la notificació de
l’adjudicació als licitadors.
V.- En data 3 de maig de 2019 TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU va interposar recurs
especial en matèria de contractació contra l’adjudicació del lot 1 del contracte. Una vegada
interposat el recurs, va quedar en suspens la tramitació del procediment.
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VI.- Amb data 16 d’octubre de 2019, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
(TCSP) ha resolt desestimar el recurs especial interposat per l’empresa TELEFÓNICA DE
ESPAÑA SAU contra l’adjudicació del lot 1, així com aixecar la suspensió automàtica de
l’adjudicació (Resolució núm. 322/2019 del TCCSP).
Ateses les consideracions anteriors, les parts formalitzen el contracte mitjançant el present
document, en què
CONVENEN:
Primer.- El contractista, VODAFONE ESPAÑA SAU, es compromet a l’exacta execució de
l’objecte del contracte de serveis de telecomunicacions per a la Diputació de Barcelona i el
seu sector públic, el Consorci Localret, els ajuntaments, consells comarcals i altres ens
adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona; en concret, al
lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades, amb subjecció al que disposen els
plecs, en la forma que resulta de la proposició de l’adjudicatari, i d’acord amb les
instruccions que en interpretació del contracte doni al contractista l’òrgan de contractació. A
aquests efectes, s’adjunta el llistat de preus unitaris i altres especificacions tècniques.
Segon.- El preu del contracte (Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades) és
de 21.083.946,87 €, exclòs l’IVA.
El preu es pagarà, prèvia presentació de les factures mensuals, individualitzades per a la
Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els ajuntaments,
consells comarcals i altres ens adherits al procés de contractació agregada de la
demarcació de Barcelona, segons els requisits establertes en els plecs.
Tercer.- El termini de durada del contracte és de 48 mesos comptats des del primer dia del
mes natural següent a la formalització del contracte. El contracte es podrà prorrogar, per
mutu acord de les parts, per períodes no inferiors a un mes i fins a un màxim de 24 mesos
més.
En cas d’extinció normal del contracte, el contractista prestarà els serveis amb la deguda
continuïtat fins que un nou contractista es faci càrrec de la prestació.
Quart.- El preu del contracte no podrà ser objecte de revisió.
Cinquè.- De conformitat amb el que estableix la clàusula 31a del plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), en concepte de tasques d’impuls, implantació,
seguiment i coordinació de la contractació agregada, els adjudicataris de cada lot hauran
d’abonar l’import que resulti d’aplicar el percentatge del 5 % a l’import d’adjudicació (sense
IVA). Aquest percentatge es distribuirà segons el detall següent:
- El 3% correspon al Consorci Localret.
- El 2% restant correspon al conjunt de consells comarcals que mitjançant conveni
manifestin el compromís de colālaborar activament en la gestió del contracte. L’import a
percebre per cada consell comarcal serà proporcional a l’import de licitació de la
respectiva comarca.
En cas de prorrogar-se els contractes, els anteriors percentatges es reduiran a la meitat:
1,50 % i 1 %, respectivament.
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Les quantitats resultants s’abonaran directament a cadascun dels ens, prèvia emissió i
lliurament de la corresponent factura per part d'aquests als operadors, en dues fraccions
semestrals per import igual al 50% de cada anualitat, més IVA. La quantia total resultant
correspondrà al 5% de l’import d’adjudicació per al període de vigència inicial del contracte
(4 anys). La primera factura s’emetrà als sis mesos de la formalització del contracte i les
successives semestralment.
Sisè.- En tot allò que no estigui establert en el present contracte i en els plecs i altra
documentació complementària annexa a aquests, seran d’aplicació les disposicions
generals de contractació dels ens locals.
I, com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document en data de la
seva signatura.

Pel Consorci Localret,

Jaume
Oliveras
Maristany DNI
35072470T
(SIG)
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1- Càlcul de l'import econòmic global i compliment dels criteris econòmics

Ens grans

Resta d'Ens

Diba/ORGT

A. TOTAL MENSUAL QUOTES VEU FIXA

A.1

12.565,10 €

A.2

78.108,36 €

A.3

37.225,27 €

127.898,73 €

B. TOTAL MENSUAL QUOTES DADES I ACCÉS A INTERNET

B.1

11.021,30 €

B.2

54.466,00 €

B.3

212.069,80 €

277.557,10 €

C.

13.799,40 €

13.799,40 €

C. TOTAL MENSUAL XARXA LOCAL DiBA/ORGT
D. TOTAL MENSUAL TRÀNSIT DE VEU FIXA

D1.1

8.868,95 €

D1.2

10.133,75 €

D1.3

990,97 €

19.993,66 €

TOTAL MENSUAL (sense IVA)

TM.1

32.455,35 €

TM.2

142.708,11 €

TM.3

264.085,43 €

439.248,89 €

TOTAL ANUAL (sense IVA)

TA.1

389.464,16 €

TA.2

1.712.497,35 €

TA.3

3.169.025,20 €

5.270.986,72 €

TOTAL 4 ANYS (sense IVA)

1.557.856,66 €

6.849.989,41 €

12.676.100,80 €

21.083.946,86 €

PREU MÀXIM DE LICITACIÓ (4 ANYS SENSE IVA)

3.243.592,32 €

8.717.677,44 €

20.452.107,14 €

32.413.376,90 €

Criteri a.1.1 Preu global ofert

#

Total

C2General

21.083.946,86 €

Solució Generalitzable (SG)
/ No Generalitzable (NG)

Identificador

SG

QTA-100

Troncal SIP 30 canals amb interfície PRI convencional

SG

QTA-101

Troncal SIP 10 canals

SG

QTA-102

Troncal SIP 4 canals

SG

QTA-103

Accés primari XDSI (PRI)

SG

QTA-104

Accés primari XDSI subequipat 20 canals (PRI 20 canals)

1

SG

QTA-105

Accés primari XDSI subequipat 10 canals (PRI 10 canals)

2

SG

QTA-107

Accés bàsic XDSI (BRI)

SG

QTA-108

Accés Bàsic XDSI (BRI) amb Terminal

SG

QTA-109

Accés bàsic XDSI a PABX (BRI PABX)

Codi servei - Quotes de veu fixa

Unitats Ens
Grans
2

Unitats Resta
d'Ens
-

Unitats Diba i
organismes

Preu unitari
(€/mes)

Cost mensual Ens Grans

Cost mensual Resta
d'Ens

Cost mensual Diba i
organismes

-

-

€

-

€

-

€

-

€

1

-

-

€

-

€

-

€

-

€

1

-

-

€

-

€

-

€

-

€

51

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-

€

37

234

-

2.784,60 €

-

€

91

184

10
14

-

-

11,90 €
5

-

440,30 €

13,10 €

-

36,30 €

3.303,30 €

€

-

€

6.679,20 €

65,50 €
-

€

SG

QTA-110

Subadreçament XDSI

-

4

-

1,70 €

-

€

6,80 €

-

SG

QTA-111

Senyalització XDSI classe 3

-

4

-

1,20 €

-

€

4,80 €

-

€

SG

QTA-112

DDI

1.622

-

0,10 €

331,20 €

162,20 €

-

€

SG

QTA-113

Línia individual a PABX

55

86

-

27,90 €

1.534,50 €

2.399,40 €

-

€

SG

QTA-114

Línia emergència

20

-

9,90 €

198,00 €

-

€

-

€

SG

QTA-115

Línia individual amb tarifa plana nacional

-

12,60 €

-

€

37,80 €

-

€

SG

QTA-116

Línia individual amb terminal

-

-

38

11,00 €

-

€

€

418,00 €

SG

QTA-117

Línia individual sense terminal

662

2.694

204

9,90 €

6.553,80 €

26.670,60 €

2.019,60 €

SG

QTA-118

Servei 0XY local

3

9

-

15,00 €

45,00 €

135,00 €

-

€

SG

QTA-119

Numeració 900

2

3

-

15,00 €

30,00 €

45,00 €

-

€

SG

QTA-120

Numeració 900 (escollit)

2

4

-

30,00 €

60,00 €

120,00 €

-

€

SG

QTA-121

Terminació 900

4

7

-

15,00 €

60,00 €

105,00 €

-

€

SG

QTA-122

Configuració / actuació sobre número de xarxa intelāligent

6

SG

QTA-123

Desviament

SG

QTA-124

Salt de trucades

-

-

3

-

€

-

-

-

€

-

€

-

€

-

€

40

286

-

-

€

-

€

-

€

-

€

61

47

-

-

€

-

€

-

€

-

€

2

-

9,20 €

3

134

-

3,00 €

Abonament fix a mòbils 120 minuts

-

SG

QTA-126

Abonament fix a mòbils 1000 minuts

-

SG

QTA-127

Tarifa plana nacional

SG

QTA-128

Tarifa plana nacional i a mòbils

-

26

-

5,00 €

-

€

130,00 €

-

€

SG

QTA-129

Tarifa plana trucades internacionals

-

1

-

250,00 €

-

€

250,00 €

-

€

NG

QTA-130

Tarifa plana de veu fixa extensions central en xarxa

-

-

4.257

4,00 €

-

€

-

€

17.028,00 €

NG

QTA-131

Tarifa plana per línies no integrades DiBa/ORGT

-

-

251

5,00 €

-

€

-

€

1.255,00 €

SG

QTA-132

Servei grup d'extensions sobre la xarxa de l'operador

-

481

-

€

-

€

-

€

-

€

SG

QTA-133

Servei presentació número capçalera sobre la xarxa de l'operador

-

428

-

10,00 €

-

€

4.280,00 €

-

€

169

1.690,00 €

-

€

SG

QTA-125

3.312

19

-

-

1,20 €

-

-

€

-

€

18,40 €

-

€

9,00 €

402,00 €

22,80 €

-

-

€

€

SG

QTA-134

Servei de captura de trucades sobre la xarxa de l'operador

-

10,00 €

-

€

SG

QTA-135

Servei de cua de trucades sobre la xarxa de l'operador

-

54

-

10,00 €

-

€

540,00 €

-

€

SG

QTA-136

Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal bàsic)

-

3.467

-

7,00 €

-

€

24.269,00 €

-

€

SG

QTA-137

Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal avançat)

-

12

-

7,00 €

-

€

84,00 €

-

€

SG

QTA-138

Servei de número fix públic sobre la xarxa de l'operador

-

658

-

3,00 €

-

€

1.974,00 €

-

€

SG

QTA-139

Servei de fax sobre la xarxa de l'operador

-

96

6,00 €

-

€

576,00 €

SG

QTA-140

Servei d'operadora sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal d'operadora)

-

14

-

10,00 €

-

€

140,00 €

-

€

SG

QTA-141

Servei d'operadora automàtica sobre la xarxa de l'operador

-

30

-

4

20,00 €

-

€

600,00 €

-

€

NG

QTA-142

Extensió en xarxa analògica (sense terminal)

-

-

15

24,00 €

3,00 €

-

€

-

€

45,01 €

NG

QTA-143

Extensió en xarxa IP avançat

-

-

142

8,00 €

-

€

-

€

1.136,00 €

NG

QTA-144

Extensió en xarxa IP bàsic

-

-

598

5,00 €

-

€

-

€

2.989,97 €

NG

QTA-145

Extensió en xarxa IP mitjà

-

-

579

6,00 €

-

€

-

€

3.473,99 €

NG

QTA-146

Extensió en xarxa analògica

-

-

2.923

3,00 €

-

€

-

€

8.770,20 €

NG

QTA-147

Lloguer i/o manteniment dels sistemes detallats a l'annex 11.6

-

€

3.981,76 €

12.565,10 €

78.108,36 €

Veure annex

Veure annex

Veure annex

A. TOTAL MENSUAL QUOTES VEU FIXA
Solució Generalitzable (SG)
/ No Generalitzable (NG)

Iden

Codi servei - Quotes de dades i accés a Internet

Unitats Ens
Grans

Unitats Resta
d'Ens

Unitats Diba i
organismes

Preu unitari
(€/mes)

Cost mensual Ens Grans

Cost mensual Resta
d'Ens

37.225,27 €
Cost mensual Diba i
organismes

Accés a xarxa multiservei - Accés Ethernet / IP

#

C2General

SG

AXM-148

Accés 1 Gbps (Nivell 3)

-

1

-

920,10 €

-

€

920,10 €

-

€

SG

AXM-149

Accés 100 Mbps (Nivell 2) diversificat

-

5

-

510,60 €

-

€

2.553,00 €

-

€

SG

AXM-150

Accés 100 Mbps (Nivell 2)

2

SG

AXM-151

Accés 100 Mbps (Nivell 3) diversificat

2

18

SG

AXM-152

Accés 100 Mbps (Nivell 3)

6

SG

VPN-153

nPAC_100SVPN

-

-

SG

VPN-154

nPAC_100SVPN + Sw 24x

-

-

SG

CBL-155

Cabal simètric garantit de dades 100 Mbps

SG

CBL-156

Cabal simètric garantit de dades 90 Mbps

SG

CBL-157

Cabal simètric garantit de dades 60 Mbps

SG

CBL-158

Cabal simètric garantit de dades 50 Mbps

7

-

237,20 €

474,40 €

4.269,60 €

-

-

510,60 €

1.021,20 €

-

€

-

€
€

-

237,20 €

1.423,20 €

1.660,40 €

-

€

248

256,30 €

-

€

-

€

63.562,40 €

73

270,10 €

-

€

-

€

19.717,30 €

Accés a xarxa multiservei - VPN

Cabal a xarxa multiservei - Cabal de dades
2

19,20 €

38,40 €

19,20 €

1

-

17,30 €

34,60 €

1

1

-

11,50 €

1

2

-

9,60 €

1

-

5,80 €

€

5,80 €

-

€

9

-

3,90 €

19,50 €

35,10 €

-

€

2
-

-

-

€

17,30 €

-

€

€

11,50 €

-

€

9,60 €

19,20 €

-

€

-

SG

CBL-159

Cabal simètric garantit de dades 30 Mbps

SG

CBL-160

Cabal simètric garantit de dades 20 Mbps

5

-

SG

CBL-161

Cabal simètric garantit de dades 20 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

-

-

3,90 €

3,90 €

-

€

-

€

SG

CBL-162

Cabal simètric garantit de dades 10 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

-

-

2,20 €

2,20 €

-

€

-

€

SG

CBL-163

Cabal simètric garantit de dades 4 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

-

-

0,90 €

0,90 €

-

€

-

€

Cabal a xarxa multiservei - Cabal multimèdia
SG

CBL-164

Cabal simètric garantit multimèdia 3 Mbps

2

-

-

0,70 €

1,40 €

-

€

-

€

SG

CBL-165

Cabal simètric garantit multimèdia 2 Mbps

1

-

-

0,30 €

0,30 €

-

€

-

€

SG

CBL-166

Cabal simètric garantit multimèdia 1 Mbps

4

-

-

0,50 €

2,00 €

-

€

-

€

SG

CBL-167

Cabal simètric garantit multimèdia 3 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

-

-

0,70 €

0,70 €

-

€

-

€

SG

CBL-168

Cabal simètric garantit multimèdia 2 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

-

-

0,30 €

0,30 €

-

€

-

€

Cabal a xarxa multiservei - Cabal Internet centralitzat
SG

CBL-169

Cabal Internet simètric garantit 300 Mbps

-

SG

CBL-170

Cabal Internet simètric garantit 100 Mbps

1

SG

CBL-171

Cabal Internet simètric garantit 80 Mbps

1

-

1

-

SG

CBL-172

Cabal Internet simètric garantit 50 Mbps

SG

CBL-173

Cabal Internet simètric garantit 40 Mbps

-

SG

CBL-174

Cabal Internet simètric garantit 20 Mbps

SG

VPN-175

Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100% dades

SG

VPN-176

Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 75% dades, 25% multimèdia

1

-

SG

VPN-177

Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 50% dades, 25% dades prioritzades, 25% multimèdia

3

-

SG

VPN-178

Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100% dades amb Sw 24x

SG

VPN-179

Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 100% dades

1

-

63,80 €

€

63,80 €

1

-

19,20 €

19,20 €

19,20 €

-

17,00 €

17,00 €

3

-

2

-

-

10,70 €

-

8,50 €

-

-

4,30 €

-

223
-

€

8,50 €

-

€

-

€

€

-

€

32,10 €

-

€

-

€

-

€

€

8,60 €

-

€

20,30 €

203,00 €

263,90 €

4.526,90 €

20,30 €

20,30 €

-

€

-

€

20,30 €

60,90 €

-

€

-

€

-

Accés amb cabal inclòs a xarxa multiservei - VPN IP
10

-

13

6
4

11
-

13

20,30 €

-

€

263,90 €

10

80,00 €

480,00 €

880,00 €

800,00 €

-

€

-

€

SG

VPN-180

Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 75% dades, 25% multimèdia

80,00 €

320,00 €

-

€

SG

VPN-181

Accés VPN IP sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat)

-

-

4

20,00 €

-

€

-

€

80,00 €

SG

VPN-182

nPAC_100VPN

-

-

82

256,30 €

-

€

-

€

21.016,60 €

SG

VPN-183

nPAC_100VPN + Sw 24x

-

-

18

270,10 €

-

€

-

€

4.861,80 €

SG

VPN-184

nPAC_R100

-

-

71

256,30 €

-

€

-

€

18.197,30 €

SG

VPN-185

nPAC_RRàdio

-

-

32

20,00 €

-

€

-

€

640,00 €

SG

VPN-186

nPAC_R100S

-

-

1

256,30 €

-

€

-

€

256,30 €

20,30 €

2.557,80 €

13.682,20 €

3.572,80 €

Accés amb cabal inclòs a Internet descentralitzat
SG

INT-187

GPON / xDSL de baixa velocitat

126

SG

INT-188

GPON / xDSL de baixa velocitat amb TV

-

SG

INT-189

GPON / xDSL de baixa velocitat amb tarifa plana nacional

674

176

1

-

220,00 €

-

€

220,00 €

-

€

24

253

-

25,30 €

607,20 €

6.400,90 €

-

€

44

274

167

21.920,00 €

SG

INT-190

GPON d'alta velocitat

SG

INT-191

GPON d'alta velocitat amb TV

80,00 €

3.520,00 €

220,00 €

-

€

220,00 €

SG

INT-192

GPON d'alta velocitat amb tarifa plana nacional

SG

INT-193

Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat)

-

24

-

€

80,00 €

160,00 €

400,00 €

-

€

20,00 €

-

€

480,00 €

380,00 €

SG

INT-194

SDSL 2 Mbps

-

2

27,00 €

-

€

54,00 €

-

SG

INT-195

nPAC_300ID

-

353,80 €

-

€

-

€

SG

RST-196

Adreçament IP (256 adreces)

SG

RST-197

Adreçament IP (64 adreces)

SG

RST-198

Adreçament IP (8 adreces)

-

1

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

€

-

-

€

-

€

-

€

-

SG

RST-199

Adreçament IP (4 adreces)

-

€

8

-

-

€

-

€

-

€

-

SG

RST-200

Adreça IP

€

594

-

-

€

-

€

-

€

-

€

2

1

-

5

19
-

-

82

13.360,00 €

€

29.011,60 €

Resta de serveis

#

C2General

2
1

81

1
-

SG

RST-201

Housing XORGT

-

-

1

1.599,30 €

-

€

-

€

1.599,30 €

SG

RST-202

Anell:Fibra 1G/1G G-100%

-

-

8

1.484,10 €

-

€

-

€

11.872,80 €

SG

RST-203

Anell:Fibra 10G/10G G-100%

-

-

3

1.768,60 €

-

€

-

€

5.305,80 €

SG

RST-204

DWDM:Fibra 4G+10G G-100%

-

-

2

2.068,60 €

-

€

-

€

4.137,20 €

SG

RST-205

DWDM:Fibra 8G+10G G-100%

-

-

2

2.068,60 €

-

€

-

€

4.137,20 €

SG

RST-206

IC + Seg Perimetral backup

-

-

1

1.958,50 €

-

€

-

€

1.958,50 €

SG

RST-207

IC + Seg Perimetral pral

-

-

1

1.958,50 €

-

€

-

€

1.958,50 €

SG

RST-208

Servei antivirus i firewall

-

6

-

40,00 €

-

€

240,00 €

-

€

SG

RST-209

Xarxa Local 8 ports PoE 10/100/1000 + mínim 1 SFP (inclou subministrament, manteniment i gestió)

-

11

-

3,80 €

-

€

41,80 €

-

€

SG

RST-210

Xarxa Local 24 ports PoE 10/100/1000 + mínim 2 SFP+ (inclou subministrament, manteniment i gestió)

SG

RST-211

Xarxa Local 48 ports PoE 10/100/1000 + mínim 2 SFP+ (inclou subministrament, manteniment i gestió)

-

2

2

-

7,40 €

1

-

13,50 €

SG

RST-212

Ampliació ports Switch 24x PoE

-

-

SG

RST-213

Ampliació ports Switch 48x PoE

-

SG

RST-214

Ampliació ports Switch 72x PoE

-

€

54

9,40 €

-

€

-

-

17

18,70 €

-

€

-

1

28,10 €

-

€

B. TOTAL MENSUAL QUOTES DADES I ACCÉS A INTERNET

XL-Accès Core27

XL-Accés Core27

NG

XL-Accès Core28

XL-Accés Core28

NG

XL-Accès Core29

XL-Accés Core29

NG

XL-Accès10

XL-Accés10

NG

XL-Accès11

XL-Accés11

27

NG

XL-Accès12

Codi servei - Xarxa local DiBa/ORGT

XL-Accés12

Unitats Resta
d'Ens

Unitats Diba i
organismes
4

Preu unitari
Cost mensual Ens Grans
(€/mes)
117,90 €

-

€

13,50 €

-

€

-

€

-

€

-

€

28,10 €

54.466,00 €

212.069,80 €

Cost mensual Resta
d'Ens

507,60 €
317,90 €

Cost mensual Diba i
organismes
471,60 €

2

140,30 €

280,60 €

2

161,50 €

323,00 €

52

7,70 €

400,40 €

40,70 €

1.098,90 €

30

6,50 €

195,00 €

NG

XL-Accès13

XL-Accés13

17

19,60 €

333,20 €

XL-Accès14

XL-Accés14

12

11,00 €

132,00 €

NG

XL-Accès15

XL-Accés15

6

13,00 €

78,00 €

NG

XL-Accès16

XL-Accés16

7

3,20 €

22,40 €

XL-Accès17

XL-Accés17

4

1,50 €

6,00 €

NG

XL-Accès18

XL-Accés18

4

2,20 €

8,80 €

NG

XL-Accès19

XL-Accés19

1

1,60 €

1,60 €

NG

XL-Accès20

XL-Accés20

1

10,20 €

10,20 €

NG

XL-Accès21

XL-Accés21

1

4,80 €

4,80 €

NG

XL-Accès22

XL-Accés22

1

7,60 €

7,60 €

NG

XL-Core30

XL-Core30

4

289,10 €

1.156,40 €

NG

XL-Core31

XL-Core31

2

390,30 €

780,60 €

NG

XL-Core32

XL-Core32

2

207,30 €

414,60 €

NG

XL-Core33

XL-Core33

2

33,50 €

67,00 €

NG

XL-Distrib34

XL-Distrib34

6

27,40 €

164,40 €

NG

XL-Distrib35

XL-Distrib35

4

65,70 €

262,80 €

NG

XL-Distrib36

XL-Distrib36

2

29,70 €

59,40 €

NG

XL-Distrib37

XL-Distrib37

1

8,30 €

8,30 €

NG

XL-Distrib38

XL-Distrib38

1

85,60 €

85,60 €

NG

XL-Gestió39

XL-Gestió39

2

72,70 €

145,40 €

NG

XL-Gestió40

XL-Gestió40

2

61,30 €

NG

XL-Gestió41

XL-Gestió41

1

178,50 €

178,50 €

NG

XL-Gestió42

XL-Gestió42

1

178,50 €

178,50 €

122,60 €

NG

XL-Gestió43

XL-Gestió43

1

76,50 €

76,50 €

NG

XL-Gestió44

XL-Gestió44

1

178,50 €

178,50 €

NG

XL-Gestió45

XL-Gestió45

1

581,80 €

581,80 €

NG

XL-Gestió46

XL-Gestió46

1

170,00 €

170,00 €

NG

XL-Gestió47

XL-Gestió47

1

85,00 €

85,00 €

NG

XL-Gestió48

XL-Gestió48

1

1.444,70 €

1.444,70 €

NG

XL-Mòdul 49

XL-Mòdul 49

47

8,60 €

404,20 €

NG

XL-Mòdul 50

XL-Mòdul 50

42

8,40 €

352,80 €

NG

XL-Mòdul 51

XL-Mòdul 51

47

8,00 €

376,00 €

NG

XL-Mòdul 52

XL-Mòdul 52

54

9,00 €

486,00 €

NG

XL-Mòdul 53

XL-Mòdul 53

44

9,30 €

409,20 €

NG

XL-Mòdul 54

XL-Mòdul 54

11

45,50 €

500,50 €

NG

XL-Mòdul 55

XL-Mòdul 55

9

8,80 €

79,20 €

NG

XL-Mòdul 56

XL-Mòdul 56

7

25,80 €

180,60 €

NG

XL-Mòdul 57

XL-Mòdul 57

10

1,10 €

11,00 €

NG

XL-Mòdul 58

XL-Mòdul 58

4

8,20 €

32,80 €

NG

XL-Mòdul 59

XL-Mòdul 59

5

28,90 €

144,50 €

NG

XL-Mòdul 60

XL-Mòdul 60

4

NG

XL-Mòdul 61

XL-Mòdul 61

3

3,00 €

9,00 €

NG

XL-Mòdul 62

XL-Mòdul 62

4

93,10 €

372,40 €

NG

XL-Mòdul 63

XL-Mòdul 63

2

64,80 €

129,60 €

NG

XL-Wifi75

XL-Wifi75

219

2,70 €

591,30 €

NG

XL-Wifi76

XL-Wifi76

2

3,60 €

NG

XL-MAT/ORGT

XL-MAT/ORGT

1

170,40 €

C. TOTAL MENSUAL XARXA LOCAL DiBA/ORGT

C2General

Unitats Ens
Grans

14,80 €

NG

NG

#

11.021,30 €

Solució Generalitzable (SG)
/ No Generalitzable (NG)
NG

Identificador

14,80 €

2,00 €

8,00 €

7,20 €
170,40 €
13.799,40 €

Solució Generalitzable
(SG)
/ No Generalitzable (NG)

Identificador

NG

TRN-100

Intern

NG

TRN-101

A fixos nacionals

92.164

208.976

211.228

SG

TRN-102

A mòbils

28.743

48.667

120.734

NG

TRN-103

A números 800/900

6.131

12.633

4.792

NG

TRN-104

Trucades a numeracions 902

1.917

5.511

6.721

NG

TRN-105

Trucades a numeracions 901

557

1.360

487

Codi servei: Trànsit de veu fixa

C2General

-

Minuts Ens
Grans
-

Trucades Resta
d'Ens
82.778

SG

TRN-106

Trucades rebudes a números 900 de xarxa intelāligent (origen fix)

5.675

21.576

814

SG

TRN-107

Trucades rebudes a números 900 de xarxa intelāligent (origen mòbil)

6.427

23.856

946

SG

TRN-108

Trucades rebudes a números 900 de xarxa intelāligent (origen internacional)

19

78

SG

TRN-109

Tarificació addicional

15

23

66

SG

TRN-110

Internacionals

31

153

143

NG

TRN-111

Informació 118xx

NG

TRN-112

A serveis d'informació i emergència

NG

TRN-113

Servei d'informació d'altres operadors

-

8

32

9

467

1.230

276

42

82

20

NG

TRN-114

Trucades al servei contestador

590

410

1.835

NG

TRN-115

Resta de trucades

142

421

522

D. TOTAL MENSUAL TRÀNSIT DE VEU FIXA

#

Trucades Ens
Grans

Minuts Resta
d'Ens
199.449

-

455.303

-

231.673

358

7.168

#

Trucades DiBa i
organismes

-

Minuts DiBa i
organismes
-

Preu
establiment (€)
-

€

Preu minut
(€/min)
-

Cost mensual Ens
Grans
€

-

Cost mensual Resta
d'Ens
€

-

Cost mensual Diba i
organismes
€

-

-

€

0,005000 €

1.044,88 €

2.276,52 €

1.000

-

€

0,015000 €

730,01 €

3.475,10 €

-

-

€

-

-

-

€

€

€

-

€

-

€

15,00 €
-

€

11.682

-

-

0,300000 €

0,098000 €

1.115,18 €

3.161,14 €

-

€

1.270

-

-

0,300000 €

0,005000 €

173,90 €

152,45 €

-

€

C2General

1.808

-

-

-

€

0,030000 €

647,28 €

54,24 €

-

€

1.857

-

-

-

€

0,193000 €

4.604,21 €

358,40 €

-

€

-

-

-

-

€

0,193000 €

15,05 €

-

-

€

0,300000 €

€

548

-

577

396

2.291

€

0,098000 €

6,75 €

73,50 €

-

€

0,426000 €

65,18 €

245,80 €

975,97 €

0,300000 €

-

41

-

-

0,015000 €

2,88 €

3,32 €

-

€

751

-

-

-

€

0,300000 €

369,00 €

225,30 €

-

€

47

-

-

-

€

1,000000 €

82,00 €

47,00 €

-

€

1.238

-

-

-

€

2.033

-

-

-

€

-

€

0,030000 €

€

-

€

12,63 €

-

€

60,99 €

-

-

€

8.868,95 €

10.133,75 €

990,97 €

Solució Generalitzable
(SG)
/ No Generalitzable (NG)

Àmbit

Servei (Element d’ampliació) - Criteri a.1.2 Preus ampliació

Unitats

Preu unitari
(€/mes)

Ponderació
Valoració (Pi)

Preu Ponderat
(€/mes)

SG

AMP-100

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa IP mitjà

1

19,50 €

1,30%

0,25 €

SG

AMP-101

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa IP bàsic

1

15,80 €

1,00%

0,16 €
0,16 €

SG

AMP-102

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa IP avançat

1

24,60 €

0,65%

SG

AMP-103

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa analògica

1

9,30 €

1,00%

0,09 €

SG

AMP-104

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa analògica sense fils

1

11,30 €

1,00%

0,11 €

SG

AMP-105

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa sense terminal

1

14,00 €

0,65%

0,09 €

SG

AMP-106

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa IP mitjà (sense Sw)

1

18,45 €

1,00%

0,18 €

SG

AMP-107

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa IP bàsic (sense Sw)

1

14,75 €

1,00%

0,15 €

SG

AMP-108

DiBa/ORGT

Nova extensió en xarxa IP avançat (sense Sw)

1

23,50 €

1,00%

0,24 €
0,07 €

SG

AMP-109

DiBa/ORGT

Extensió en xarxa analògica amb terminal especial: amb amplificador de so i timbre lluminós amb fils

1

10,55 €

0,65%

SG

AMP-110

DiBa/ORGT

Extensió en xarxa analògica amb terminal especial: amb amplificador de so i timbre lluminós sense fils

1

10,75 €

0,65%

0,07 €

SG

AMP-111

DiBa/ORGT

Terminal sense fils

1

6,20 €

0,65%

0,04 €

SG

AMP-112

DiBa/ORGT

Adaptador auricular: RJ9 – Jack 3,5mm

1

2,00 €

0,65%

0,01 €

SG

AMP-113

DiBa/ORGT

Adaptador Auricular: Jack 3,5mm – RJ9

1

2,00 €

0,65%

0,01 €

SG

AMP-114

DiBa/ORGT

Auriculars per a persones amb necessitats auditives especials

1

8,65 €

0,65%

0,06 €

SG

AMP-115

DiBa/ORGT

Auriculars sense fils

1

12,35 €

0,65%

0,08 €

9,75 €

0,65%

0,06 €

SG

AMP-116

DiBa/ORGT

Auriculars amb fils

1

SG

AMP-117

DiBa/ORGT

Projecte de desplegament de "central en xarxa" per a més de 500 extensions

1

SG

AMP-118

DiBa/ORGT

Llicencia per ampliar 1 agent o supervisor de Call Center

1

SG

AMP-119

DiBa/ORGT

llicència de gravació per una extensió

1

22,85 €

0,40%

0,09 €

SG

AMP-120

DiBa/ORGT

llicència de gravació per 5 extensions simultànies

1

127,75 €

1,00%

1,28 €

SG

AMP-121

Ens

Servei d'enregistrament associat al servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador

1

15,00 €

1,00%

0,15 €

SG

AMP-122

Ens

Troncal SIP 90 canals

1

139,75 €

0,65%

0,91 €

-

€

0,65%

9,05 €

0,65%

-

€

0,06 €

SG

AMP-123

Ens

Troncal SIP 60 canals

1

100,25 €

1,00%

1,00 €

SG

AMP-124

Ens

Troncal SIP 30 canals

1

48,25 €

1,00%

0,48 €

SG

AMP-125

Ens

Troncal SIP 20 canals

1

48,25 €

0,65%

0,31 €

SG

AMP-126

Ens

Troncal SIP 2 canals

1

48,25 €

0,65%

0,31 €

SG

AMP-127

Ens

Troncal SIP 6 canals

1

48,25 €

1,00%

0,48 €

SG

AMP-128

Ens

Servei de contingència sobre accessos primaris o troncals SIP

1

SG

AMP-129

Ens

Numeració 902

SG

AMP-130

Ens

SG

AMP-131

Ens

SG

AMP-132

NG

€

0,65%

1

15,00 €

0,40%

0,06 €

Numeració 902 (escollit)

1

30,00 €

0,40%

0,12 €

Terminació 902

1

15,00 €

0,40%

0,06 €

Ens

Abonament fix a mòbils 300 minuts

1

10,00 €

1,00%

0,10 €

AMP-133

DiBa/ORGT

Housing: Bastidor 7.000W

1

1.045,50 €

1,30%

13,59 €

SG

AMP-134

DiBa/ORGT

SPARK: increment 5 conferencies simultànies

1

1.141,30 €

1,00%

11,41 €

SG

AMP-135

DiBa/ORGT

SPARK: increment 5GB d’emmagatzematge

1

17,90 €

1,00%

0,18 €

SG

AMP-136

DiBa/ORGT

SPARK:increment 50GB d’emmagatzematge

1

178,75 €

1,00%

1,79 €

SG

AMP-137

DiBa/ORGT

nPAC_700SVPN

1

1.053,95 €

1,00%

10,54 €

SG

AMP-138

DiBa/ORGT

nPAC_1GSVPN

1

1.111,35 €

1,30%

14,45 €

SG

AMP-139

DiBa/ORGT

nPAC_10GSVPN

1

2.026,00 €

1,00%

20,26 €

SG

AMP-140

DiBa/ORGT

nPAC_100SID

1

313,40 €

1,00%

3,13 €

SG

AMP-141

DiBa/ORGT

nPAC_300SID

1

421,40 €

1,00%

4,21 €

SG

AMP-142

DiBa/ORGT

nPAC_1GID

1

1.176,70 €

1,00%

11,77 €

SG

AMP-143

DiBa/ORGT

nPAC_700SVPN +Sw 24x

1

1.067,80 €

1,00%

10,68 €

SG

AMP-144

DiBa/ORGT

nPAC_1GSVPN +Sw 24x

1

1.125,15 €

1,00%

11,25 €

-

-

€

20,40 €

SG

AMP-145

DiBa/ORGT

nPAC_10GSVPN +Sw 24x

1

2.040,10 €

1,00%

SG

AMP-146

DiBa/ORGT

nPAC_100SID +Sw 24x

1

331,15 €

1,00%

3,31 €

SG

AMP-147

DiBa/ORGT

nPAC_300SID +Sw 24x

1

439,15 €

1,00%

4,39 €

C2General

#

Identificador

SG

AMP-148

Ens

Accés 1 Gbps (Nivell 3) diversificat

1

1.103,75 €

0,65%

7,17 €

SG

AMP-149

Ens

Accés 1 Gbps (Nivell 2) diversificat

1

1.103,75 €

0,65%

7,17 €

SG

AMP-150

Ens

Accés 1 Gbps (Nivell 2)

1

920,10 €

0,65%

5,98 €

SG

AMP-151

Ens

Cabal simètric garantit de dades 900 Mbps

1

154,90 €

0,65%

1,01 €

SG

AMP-152

Ens

Cabal simètric garantit de dades 700 Mbps

1

120,50 €

0,65%

0,78 €

SG

AMP-153

Ens

Cabal simètric garantit de dades 500 Mbps

1

86,05 €

1,30%

1,12 €

SG

AMP-154

Ens

Cabal simètric garantit de dades 300 Mbps

1

51,65 €

0,65%

0,34 €

SG

AMP-155

Ens

Cabal simètric garantit de dades 200 Mbps

1

34,45 €

0,65%

0,22 €

SG

AMP-156

Ens

Cabal simètric garantit de dades 100 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

17,25 €

1,30%

0,22 €

SG

AMP-157

Ens

Cabal simètric garantit de dades 90 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

15,50 €

0,40%

0,06 €

SG

AMP-158

Ens

Cabal simètric garantit de dades 60 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

10,35 €

0,40%

0,04 €

SG

AMP-159

Ens

Cabal simètric garantit de dades 40 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

6,90 €

1,00%

0,07 €

SG

AMP-160

Ens

Cabal simètric garantit multimèdia 10 Mbps

1

1,75 €

0,65%

0,01 €

SG

AMP-161

Ens

Cabal simètric garantit multimèdia 5 Mbps

1

0,90 €

1,00%

0,01 €

SG

AMP-162

Ens

Cabal simètric garantit multimèdia 10 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

1,75 €

0,65%

0,01 €

SG

AMP-163

Ens

Cabal simètric garantit multimèdia 5 Mbps fora de la demarcació de Barcelona

1

0,90 €

0,65%

0,01 €

SG

AMP-164

Ens

Cabal Internet simètric garantit 1000 Mbps

1

172,10 €

1,00%

1,72 €

SG

AMP-165

Ens

Cabal Internet simètric garantit 700 Mbps

1

120,50 €

0,65%

0,78 €

SG

AMP-166

Ens

Cabal Internet simètric garantit 500 Mbps

1

86,05 €

0,65%

0,56 €

SG

AMP-167

Ens

Cabal Internet simètric garantit 400 Mbps

1

68,85 €

0,65%

0,45 €

SG

AMP-168

Ens

Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 50% dades, 25% dades prioritzades, 25% multimèdia

1

86,75 €

1,30%

1,13 €

SG

AMP-169

Ens

GPON / xDSL circumstancial Internet descentralitzat de baixa velocitat amb router WiFi

1

281,50 €

1,00%

2,82 €
2,96 €

SG

AMP-170

Ens

GPON circumstancial internet descentralitzat d'alta velocitat amb router WiFi

1

296,00 €

1,00%

NG

AMP-171

Ens

Adreçament IP (32 adreces)

1

-

€

0,65%

-

€

NG

AMP-172

Ens

Adreçament IP (16 adreces)

1

-

€

0,65%

-

€

SG

AMP-173

DiBa/ORGT

Plataforma WI-FI: controladora + 3 AP externs

1

109,50 €

1,30%

1,42 €

SG

AMP-174

Ens

Xarxa Local 12 ports SFP+ L3 (inclou subministrament, manteniment i gestió)

1

48,30 €

0,65%

0,31 €

SG

AMP-175

Ens

Xarxa Local 24 ports 10/100/1000 PoE + mínim 2 SFP+ L3 (inclou subministrament, manteniment i gestió)

1

43,90 €

0,65%

0,29 €

SG

AMP-176

Ens

Xarxa Local 48 ports 10/100/1000 PoE + mínim 2 SFP+ L3 (inclou subministrament, manteniment i gestió)

1

60,90 €

0,65%

0,40 €

SG

AMP-177

DiBa/ORGT

XL-Acces 24x+2Gb

1

43,90 €

0,70%

0,31 €

SG

AMP-178

DiBa/ORGT

XL-Acces 48x+2Gb

1

60,90 €

0,65%

0,40 €

SG

AMP-179

DiBa/ORGT

XL-Distr12x

1

125,60 €

0,65%

0,82 €

SG

AMP-180

DiBa/ORGT

XL-Distr24x

1

407,45 €

0,65%

2,65 €

NG

AMP-181

Ens

Servei antiDDoS associat a GPON / xDSL de baixa velocitat

1

18,40 €

1,30%

0,24 €

NG

AMP-182

Ens

Servei antiDDoS associat a GPON d'alta velocitat

1

91,85 €

1,00%

0,92 €

NG

AMP-183

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 1000 Mbps

1

940,50 €

0,65%

6,11 €

NG

AMP-184

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 700 Mbps

1

642,90 €

0,65%

4,18 €

NG

AMP-185

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 500 Mbps

1

459,25 €

0,65%

2,99 €

NG

AMP-186

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 400 Mbps

1

367,40 €

0,65%

2,39 €

NG

AMP-187

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 300 Mbps

1

275,55 €

1,00%

2,76 €

NG

AMP-188

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 100 Mbps

1

91,85 €

1,30%

1,19 €

NG

AMP-189

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 80 Mbps

1

73,50 €

0,65%

0,48 €

NG

AMP-190

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 50 Mbps

1

45,95 €

0,65%

0,30 €

NG

AMP-191

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 40 Mbps

1

36,75 €

1,00%

0,37 €

NG

AMP-192

Ens

Servei antiDDoS associat a Cabal Internet simètric garantit 20 Mbps

1

18,40 €

1,00%

0,18 €

SG

AMP-193

Ens

Mitigació addicional a les incloses a tots els serveis antiDDoS

1

SG

AMP-194

Ens

Servei firewall cloud associat a GPON / xDSL de baixa velocitat

1

€

1,30%

4,70 €

1,30%

0,06 €

-

€

SG

AMP-195

Ens

Servei de navegació neta associat a GPON / xDSL de baixa velocitat

1

4,70 €

1,00%

0,05 €

SG

AMP-196

Ens

Servei firewall cloud associat a GPON d'alta velocitat

1

23,45 €

1,00%

0,23 €

SG

AMP-197

Ens

Servei de navegació neta associat a GPON d'alta velocitat

1

23,45 €

1,00%

0,23 €

NG

AMP-198

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 1000 Mbps

1

239,85 €

1,00%

2,40 €

NG

AMP-199

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 700 Mbps

1

163,95 €

0,65%

1,07 €

C2General

#

-

NG

AMP-200

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 500 Mbps

1

117,10 €

0,65%

0,76 €

NG

AMP-201

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 400 Mbps

1

93,70 €

0,65%

0,61 €

NG

AMP-202

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 300 Mbps

1

70,30 €

1,00%

0,70 €

NG

AMP-203

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 100 Mbps

1

23,45 €

1,00%

0,23 €

NG

AMP-204

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 80 Mbps

1

18,75 €

0,65%

0,12 €

NG

AMP-205

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 50 Mbps

1

11,75 €

0,65%

0,08 €

NG

AMP-206

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 40 Mbps

1

9,40 €

1,00%

0,09 €

NG

AMP-207

Ens

Servei firewall cloud associat a Cabal Internet simètric garantit 20 Mbps

1

7,85 €

1,00%

0,08 €

NG

AMP-208

DiBa/ORGT

IC + Seg Perimetral backup: 500M

1

263,95 €

0,65%

1,72 €

NG

AMP-209

DiBa/ORGT

IC + Seg Perimetral pral: 500M

1

263,95 €

1,30%

3,43 €

NG

AMP-210

DiBa/ORGT

IC + Seg Perimetral backup: 1G

1

527,95 €

0,65%

3,43 €

NG

AMP-211

DiBa/ORGT

IC + Seg Perimetral pral: 1G

1

527,95 €

1,30%

6,86 €

SG

AMP-212

DiBa/ORGT

Enginyer OEC1 addicional exclusiu jornada partida

1

3.200,00 €

1,50%

48,00 €

SG

AMP-213

DiBa/ORGT

Enginyer OEC1 addicional exclusiu a 1/2 jornada

1

1.600,00 €

1,50%

24,00 €

SG

AMP-214

DiBa/ORGT

Enginyer OEC1 addicional compartit

1

640,00 €

1,50%

9,60 €

SG

AMP-215

DiBa/ORGT

Softphone per central en xarxa: llicència, maquinari complert i programari

1

2,85 €

1,00%

0,03 €

100,00%

315,75 €

TOTAL PREU AMPLIACIÓ PONDERAT (sense IVA) - Criteri a.1.2 Preus ampliació

C2General

#

Addicionalment, els licitadors podran oferir altres serveis opcionals i indicar el seu cost , sense que aquests serveis i costos siguin tinguts en compte en la puntuació de la
oferta dels licitadors.
Tanmateix aquests serveis i preus oferts pel licitador, cas de resultar adjudicatari i ser acceptats i validats per l'oficina tècnica, seran vinculants pel contractista i els seus preus
unitaris seran d'aplicació en cas de ser prestats els serveis corresponents, incorporant-se a la relació de preus unitaris del contracte prèvia modificació, si fos el cas, del
contracte en els termes que estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Servei (Element d’ampliació)

#

Unitats

Preu unitari (€/mes)

Exchange Online Archiving for Exchange OL Governm

1

2,50 €

Exchange Online Kiosk (Government Pricing)

1

1,70 €

Exchange Online (Plan 1) (Government Pricing)

1

3,40 €

Office 365 Enterprise E1 (Government Pricing)

1

6,80 €

Office 365 Enterprise E3 (Government Princing)

1

19,70 €

Office 365 Enterprise K1 with Yammer (Government Pricing)

1

3,40 €

Office 365 Extra File Storage Government

1

0,20 €

Office 365 ProPlus Government

1

12,90 €

Skype for Business Online (Plan 1) (Government Pricing)

1

1,70 €

Skype for Business Online (Plan 2) (Government Pricing)

1

4,60 €

Skype for Business PSTN Conferencing (Government Pricing)

1

3,37 €

Skype for Business Cloud PBX (Government Pricing)

1

6,80 €

Exchange Online (Plan 2) (Government Pricing)

1

6,80 €

Skype for Business Plus CAL Government

1

1,70 €

G.Suite (Google Apps) for Work (G.Suite Basic)

1

3,33 €

G.Suite (Google Apps) Unlimited (G.Suite Business)

1

8,00 €

C2General

Addicionalment, els licitadors podran oferir altres serveis opcionals i indicar el seu cost , sense que aquests serveis i costos siguin tinguts en compte en la puntuació de la
oferta dels licitadors.
Tanmateix aquests serveis i preus oferts pel licitador, cas de resultar adjudicatari i ser acceptats i validats per l'oficina tècnica, seran vinculants pel contractista i els seus preus
unitaris seran d'aplicació en cas de ser prestats els serveis corresponents, incorporant-se a la relació de preus unitaris del contracte prèvia modificació, si fos el cas, del
contracte en els termes que estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Servei (Element d’ampliació)

#

Unitats

Preu unitari (€/mes)

G.Suite (Google Apps) Vault

1

3,33 €

Google Apps Drive 20GB

1

3,00 €

Google Apps Drive 50 GB

1

6,00 €

Google Apps Drive 200 GB

1

13,50 €

Google Apps Drive 400 GB

1

26,50 €

Google Apps Drive 1 TB

1

67,00 €

Google Apps Drive 2 TB

1

134,00 €

Google Apps Drive 4 TB

1

268,00 €

Google Apps Drive 8 TB

1

535,00 €

Google Apps Drive 16 TB

1

1.068,00 €

Cartelería Digital con Gestión de turnos (cuota mensual para 12 meses de s

1

1.250,00 €

Vodafone VideoActa (cuota mensual para 12 meses de servicio)

1

1.250,00 €

WAF APPWall - Ampliació de llicencia de 500 Mbps a 1 Gbps

1

395,25 €

WF Cloud 40 Mb - 6 aplicacions

1

1.612,25 €

WF Cloud 50 Mb - 6 aplicacions

1

1.664,00 €

WF Cloud 80 Mb - 6 aplicacions

1

2.255,50 €

C2General

Addicionalment, els licitadors podran oferir altres serveis opcionals i indicar el seu cost , sense que aquests serveis i costos siguin tinguts en compte en la puntuació de la
oferta dels licitadors.
Tanmateix aquests serveis i preus oferts pel licitador, cas de resultar adjudicatari i ser acceptats i validats per l'oficina tècnica, seran vinculants pel contractista i els seus preus
unitaris seran d'aplicació en cas de ser prestats els serveis corresponents, incorporant-se a la relació de preus unitaris del contracte prèvia modificació, si fos el cas, del
contracte en els termes que estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Servei (Element d’ampliació)
WF Cloud 100 Mb - 6 aplicacions

#

Unitats

Preu unitari (€/mes)
1

2.662,25 €

WF Cloud 300 Mb - 6 aplicacions

1

4.908,50 €

WF Cloud 400 Mb - 6 aplicacions

1

5.916,00 €

WF Cloud 500 Mb - 6 aplicacions

1

7.071,50 €

WF Cloud 700 Mb - 6 aplicacions

1

9.363,00 €

WF Cloud 1 Gb - 6 aplicacions

1

10.149,75 €

LogRhytm - Ampliació en 2500 EPS addicionals

1

6.557,00 €

Firewalls - Fortinet FG-80E

1

64,00 €

Firewalls - Fortinet FG-100E

1

127,75 €

Firewalls - Fortinet FG-300E

1

351,50 €

Firewalls - Fortinet FG-500E

1

447,25 €

Switch Extreme X460-G2

1

426,75 €

Switch Extreme X670-G2

1

928,00 €

Switch Extreme X690

1

1.158,25 €

Switch Extreme X620

1

281,50 €

Switch Extreme Switching 210 12 puertos (inclou 2 SFP SR)

1

51,50 €

C2General

Addicionalment, els licitadors podran oferir altres serveis opcionals i indicar el seu cost , sense que aquests serveis i costos siguin tinguts en compte en la puntuació de la
oferta dels licitadors.
Tanmateix aquests serveis i preus oferts pel licitador, cas de resultar adjudicatari i ser acceptats i validats per l'oficina tècnica, seran vinculants pel contractista i els seus preus
unitaris seran d'aplicació en cas de ser prestats els serveis corresponents, incorporant-se a la relació de preus unitaris del contracte prèvia modificació, si fos el cas, del
contracte en els termes que estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Servei (Element d’ampliació)

#

Unitats

Preu unitari (€/mes)

Switch Extreme Switching 210 24 puertos (inclou 2 SFP SR)

1

59,00 €

Switch Extreme Switching 210 48 puertos (inclou 2 SFP SR)

1

82,25 €

Switch Extreme Switching 220 12 puertos (inclou 2 SFP+ SR)

1

91,50 €

Switch Extreme Switching 220 24 puertos (inclou 2 SFP+ SR)

1

107,75 €

Switch Extreme Switching 220 48 puertos (inclou 2 SFP+ SR)

1

145,75 €

Switch Arista 7150S-24

1

590,50 €

Switch Arista 7160-32CQ

1

1.317,50 €

Switch Arista 7160-48YC6

1

1.039,25 €

Wifi Seu petita (10 APs)

1

476,25 €

Wifi Seu mitjà (20APs)

1

71,50 €

Wifi Seu gran (50 Aps)

1

1.339,50 €

Auditoria Cablejat Seu Petita (50 punts de xarxa)

1

324,00 €

Auditoria Cablejat Seu Mitjana (120 punts de xarxa)

1

809,75 €

Auditoria Cablejat Seu Gran (300 punts de xarxa)

1

2.024,00 €

Adecuación Cablejat Seu petita (50 punts de xarxa)

1

657,25 €

Adecuación Cablejat Seu mitjana (120 punts de xarxa)

1

1.643,00 €

C2General

Addicionalment, els licitadors podran oferir altres serveis opcionals i indicar el seu cost , sense que aquests serveis i costos siguin tinguts en compte en la puntuació de la
oferta dels licitadors.
Tanmateix aquests serveis i preus oferts pel licitador, cas de resultar adjudicatari i ser acceptats i validats per l'oficina tècnica, seran vinculants pel contractista i els seus preus
unitaris seran d'aplicació en cas de ser prestats els serveis corresponents, incorporant-se a la relació de preus unitaris del contracte prèvia modificació, si fos el cas, del
contracte en els termes que estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Servei (Element d’ampliació)

#

Unitats

Preu unitari (€/mes)

Adecuación Cablejat Seu Gran (300 punts de xarxa)

1

4.107,25 €

Auditoria externa caixa negra Ens petit

1

223,25 €

Auditoria externa caixa negra Ens mitjà

1

372,25 €

Auditoria externa caixa negra Ens gran

1

744,25 €

Auditoria interna de seguretat Ens petit

1

335,00 €

Auditoria interna de seguretat Ens mitjà

1

558,25 €

Auditoria interna de seguretat Ens gran

1

1.116,25 €

Revisió i optimització políticas de firewall Clúster de firewalls

1

238,25 €

Simulació d'atacs de phising dirigits Ens petit

1

149,00 €

Simulació d'atacs de phising dirigits Ens mitjà

1

238,25 €

Simulació d'atacs de phising dirigits Ens gran

1

357,25 €

Licencia de Platraforma VODAFONE Cloud CX

1

350,00 €

Licencia de Agente Cloud CX

1

65,00 €

Chatbot - Hasta 1000 Conversaciones/mes

1

550,00 €

Chatbot - Hasta 10.000 Conversaciones/mes

1

1.795,00 €

Chatbot - Hasta 100.000 Conversaciones/mes

1

9.950,00 €

C2General

Unitats Ens
Grans

Unitats Resta
d'Ens

Ajuntament d' Abrera - 937701877

0

1

67,29 €

-

€

67,29 €

Ajuntament d' Abrera - 937704335

0

1

73,65 €

-

€

73,65 €

Ajuntament d' Abrera - 937738948

0

1

59,35 €

-

€

59,35 €

Ajuntament d' Esparreguera - 937771801

0

1

268,71 €

-

€

268,71 €

Ajuntament d' Olvan - 938250013

0

1

87,94 €

-

€

87,94 €

Ajuntament de Bagà - 1

0

1

73,65 €

-

€

73,65 €

Ajuntament de Balsareny - 1

0

1

86,35 €

-

€

86,35 €

Lloguer i/o manteniment dels sistemes

Cost mensual Ens Grans

Cost mensual Resta
d'Ens

Ajuntament de Cabrils - 937530157

0

1

70,47 €

-

€

70,47 €

Ajuntament de Caldes de Montbui - 938654141

0

1

111,25 €

-

€

111,25 €

Ajuntament de Caldes de Montbui - 938655656

0

1

208,12 €

-

€

208,12 €

Ajuntament de Canovelles - 1

0

1

123,53 €

-

€

123,53 €

Ajuntament de Castellterçol - 938666188

0

1

83,18 €

-

€

83,18 €

Ajuntament de Castellterçol - 938666350

0

1

73,65 €

-

€

73,65 €

Ajuntament de Cercs - 938247890

0

1

78,41 €

-

€

78,41 €

Ajuntament de Fogars de la Selva - 937644025

0

1

56,18 €

-

€

56,18 €

Ajuntament de La Granada - 938974025

0

1

57,76 €

-

€

57,76 €

Ajuntament de La Llacuna - 1

0

1

68,88 €

-

€

68,88 €

Ajuntament de Oristà - 1

0

1

67,29 €

-

€

67,29 €

Ajuntament de Palleja - 936633013

0

1

86,35 €

-

€

86,35 €

Ajuntament de Palleja - 936633614

0

1

73,65 €

-

€

73,65 €
64,12 €

Ajuntament de Sant Celoni - 938671802

0

1

64,12 €

-

€

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues - 1

0

1

80,00 €

-

€

80,00 €

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires - 937713017

0

1

108,35 €

-

€

108,35 €
78,85 €

Ajuntament de Sant Fruitos de Bages - 938786464

0

1

78,85 €

-

€

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles - 938995061

0

1

80,00 €

-

€

80,00 €

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia - 938912901

0

1

54,59 €

-

€

54,59 €

Ajuntament de Santpedor - 1

0

1

102,53 €

-

€

102,53 €

Ajuntament de Valdoreix - 935896662

0

1

72,06 €

-

€

72,06 €

Ajuntament de Vallgorguina - 1

0

1

92,00 €

-

€

92,00 €

Ajuntament de Vallirana - 9385535220000

0

1

183,29 €

-

€

183,29 €

Ajuntament de Vallromanes - 935729159

0

1

97,91 €

-

€

97,91 €

Ajuntament del Papiol - 936731535

0

1

62,53 €

-

€

62,53 €

Ajuntament del Papiol - 936732246

0

1

67,29 €

-

€

67,29 €

Consorci Parc Collserola - 932800672

0

1

109,65 €

-

€

109,65 €

Institut del Teatre - 932273900

0

1

315,76 €

-

€

315,76 €

Institut del Teatre - 937887440

0

1

104,94 €

-

€

104,94 €

C2General

#

Preu unitari
(€/mes)

Mancomunitat Vall del Tenes - 938415365

0

1

57,88 €

-

€

57,88 €

XAL - 935080600

0

1

374,35 €

-

€

374,35 €

TR1/TR1 hibrid

2

26

-

-

€

-

-

€

3.981,76 €

TOTAL LLOGUER I/O MANTENIMENT DELS SISTEMES

C2General

#

€

€

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS PER A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL SEU SECTOR
PÚBLIC, CONSORCI LOCALRET, AJUNTAMENTS, CONSELLS COMARCALS I
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LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és la prestació dels serveis de telecomunicacions per a la
Diputació de Barcelona i el seu sector públic, Consorci Localret, ajuntaments, consells
comarcals i altres ens locals adherits al procés de contractació agregada de la
demarcació de Barcelona, enumerats en l’annex 1 d’aquest plec.
1.2. L’objecte del contracte es divideix en dos lots:
Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en ubicació
física permanent (en endavant, serveis de comunicacions fixes de veu i dades).
Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el trànsit fix a mòbil que,
opcionalment, les entitats podran encaminar pels enllaços del contractista de telefonia
mòbil (en endavant, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades).
L’objecte del contracte es detalla en el plec de prescripcions tècniques (PPT).
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és la número 64200000-8 Serveis de telecomunicacions.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte són, entre altres:
homegeneïtzar les tarifes dels diferents serveis i operadors, amb independència del
volum de consum; reduir els costos d’explotació associats als diferents serveis i
sistemes de comunicació; millorar i homogeneïtzar els acords de nivell de servei (SLA);
garantir l’evolució tecnològica dels serveis de comunicacions; promoure l’accés als
serveis de molt alta velocitat; i aconseguir que els operadors esdevinguin veritables
socis tecnològics de les entitats destinatàries.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El pressupost màxim de licitació es de trenta-vuit milions vuit-cents tres mil doscents vuitanta-set euros amb seixanta-dos cèntims (38.803.287,62 €), exclòs l’IVA:
Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades: trenta-dos milions quatre-cents
tretze mil tres-cents setanta-sis euros amb noranta cèntims (32.413.376, 90 €), exclòs
l’IVA:
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Lot 1

Pressupost/any

Pressupost/4 anys

Total ens grans

810.898,08 €

3.243.592,32 €

Total resta d’ens

2.179.419,36 €

8.717.677,44 €

DiBa + ORGT

5.113.026,78 €

20.452.107,14 €

Total lot 1

8.103.344,22 €

32.413.376,90 €

Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: sis milions tres-cents vuitantanou mil nou-cents deu euros amb setanta-dos cèntims (6.389.910,72 €), exclòs l’IVA:
Lot 2

Pressupost/any

Pressupost/4 anys

Total ens grans

174.250,80 €

697.003,20 €

Total resta d’ens

1.107.215,40 €

4.428.861,60 €

DiBa + ORGT

316.011,48 €

1.264.045,92 €

Total lot 2

1.597.477,68 €

6.389.910,72 €

La quota actual corresponent de l’IVA és el 21 %.
Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del
contracte.

3.2 El valor estimat del contracte, tenint en compte la durada inicial (4 anys) i les
eventuals pròrrogues (2 anys) és de cinquanta-vuit milions dos-cents quatre mil noucents trenta-un euros amb quaranta-tres cèntims (58.204.931,43 €), exclòs l’IVA:
Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades: quaranta-vuit milions sis-cents
vint mil seixanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims (48.620.065,35 €), exclòs l’IVA:

Lot 1

Durada inicial (4 anys)

Eventuals
pròrrogues (2
anys)

Durada inicial +
Eventuals
pròrrogues

Total ens grans

3.243.592,32 €

1.621.796,16 €

4.865.388,48 €

Total resta d’ens

8.717.677,44 €

4.358.838,72 €

13.076.516,16 €

DiBa + ORGT

20.452.107,14 €

10.226.053,57 €

30.678.160,71 €

Total lot 1

32.413.376,90 €

16.206.688,45 €

48.620.065,35 €
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Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: nou milions cinc-cents vuitantaquatre mil vuit-cents seixanta-sis euros amb vuit cèntims (9.584.866,08 €), exclòs l’IVA.

Lot 2

Durada inicial (4 anys)

Eventuals
pròrrogues (2
anys)

Durada inicial +
Eventuals
pròrrogues

Total ens grans

697.003,20 €

348.501,60 €

1.045.504,80 €

Total resta d’ens

4.428.861,60 €

2.214.430,80 €

6.643.292,40 €

DiBa + ORGT

1.264.045,92 €

632.022,96 €

1.896.068,88 €

Total lot 2

6.389.910,72 €

3.194.955,36 €

9.584.866,08 €

3.3 El preu del contracte es formula en termes de preus unitaris referits als diferents
components de la prestació o a les unitats de la prestació que s’executin.
La quantia total no es defineix amb exactitud, perquè el nombre total de prestacions
incloses en l’objecte del contracte estan subordinades a les necessitats concretes dels
ens adherits. La variació que durant la correcta execució de la prestació es produeixi en
el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en el contracte, sempre que
no superin un increment de la despesa superior al 10 per cent del pressupost màxim, no
tindrà la consideració de modificació del contracte. Igualment, no tindrà la consideració
de modificació del contracte la disminució dels preus unitaris en menys del 10 % com a
conseqüència d’innovacions tecnològiques, nova tecnologia, etc., en els termes que
s’estableixen en el PPT.
3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de
l’IIVA, el qual s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent.
3.5 En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per
al pagament del contracte.
La Diputació, els seus organismes autònoms i ens participants, el Consorci Localret, els
ajuntaments i consells comarcals i la resta d’ens de la demarcació de Barcelona adherits
al procés de contractació centralitzada han acreditat el seu compromís de garantir la
consignació pressupostària suficient per tal d’aprovar les obligacions reconegudes que
es generin per a la prestació dels serveis que són objecte del contracte durant la seva
vigència.
L’execució del contracte quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de
crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en
l’exercici pressupostari corresponent.
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Quarta. Durada del contracte
El termini de durada del contracte és de 48 mesos comptats des del primer dia del mes
natural següent a la formalització del contracte o des de la data que s’indiqui en el
document de formalització.
Els termins d’implantació s’estableixen a les clàusules 6.4.3. (Lot 1) i 7.4.2 (Lot 2) del
plec de prescripcions tècniques (PPT).
El contracte es podrà prorrogar, per mutu acord de les parts, per períodes no inferiors a
un mes i fins a un màxim de 24 mesos més.
Els contractistes hauran de prestar els serveis 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 els serveis fins que
comenci l’execució del nou contracte o, en qualsevol cas, fins que el nou adjudicatari es
faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva
implantació definitiva en el terminis que s’estableixen en el PPT, 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. Els nous adjudicataris
podran fer-se càrrec dels serveis d’una manera progressiva o gradual, a mesura que
vagin concloent la implantació dels diferents serveis.
Cinquena. Règim jurídic del contracte
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
d) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
e) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les
dues disposicions anteriorment esmentades (RGLCAP).
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f) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de
desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacióғ del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril,
per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
g) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
El passat 9 de novembre el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar 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 i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer. La nova llei entrarà en vigor als quatre mesos de la seva
publicació en el BOE. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional
primera, els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta
Llei es regiran per la normativa anterior (TRLCSP). Els contractes adjudicats amb
anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei es regiran pel que fa als seus efectes,
compliment i extinció, inclosa la seva modificació, duració i règim de pròrrogues, per la
normativa anterior.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants
No s’admetran variants.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són:
L’expedient es tramitarà de forma ordinària, sense reducció de terminis.
L'adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada, a l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb
el que estableix l’article 138.2 del TRLCSP. La licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de
la Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el perfil de contractant del Consorci Localret, a
través
de
la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/localret.
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Vuitena. Ús de mitjans electrònics
8.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i
setzena del TRLCSP; per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es
regula la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de
l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls dels
mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de
tràmits, actuacions i comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte que es licita, entre les empreses licitadores i
contractistes i l’administració contractant, es realitzaran preferentment per mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de correu electrònic que
l’empresa hagi indicat (annex 8).
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació
Pública
de
la
Generalitat
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/localret).
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència
que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.
D’acord amb l’article 22.2 de la Directiva 2014/24/UE les comunicacions es podran
efectuar de forma oral sempre que no facin referència a elements essencials del
procediment de contractació –els plecs, les sol·licituds de participació, les confirmacions
d’interès i les ofertes– havent de documentar, en tot cas, el seu contingut.
8.2 Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
certificat digital requerit.
A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva
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disposició una “guia del licitador”.
8.3 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants
legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura
electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de
certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI
electrónic.
De conformitat amb el que estableix la Disposició addicional primera del Decret llei
3/2016, serà suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat
qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques
en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE)
Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l’article 54 del TRLCSP. Els licitadors han de disposar de l’habilitació empresarial o
professional que sigui exigible per dur a terme les prestacions que constitueixen
l’objecte del contracte, que hauran d’estar compreses dins dels fins, objecte o àmbit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin
propis.

-

No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses
en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article
60 del TRLCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts
en l’article 73 del TRLCSP.

D’acord amb l’Informe 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació, ja
esmentat, les causes d’exclusió establertes en l’apartat 4, lletres d) i i) de l’article 57 de
la Directiva 2014/24/UE i no recollides en el TRLCSP, relatives a què el poder
adjudicador tingui indicis plausibles d’acords amb altres operadors econòmics destinats
a falsejar la competència, i a haver intentat influir indegudament en el procés de pressa
de decisions del poder adjudicador, obtenir informació confidencial que pugui conferir
avantatges indeguts o proporcionar negligentment informació enganyosa, es poden
considerar aplicables directament, si bé la seva aplicació exigeix la tramitació d’un
procediment en què es respectin els principis d’actuació i les garanties a aplicar, tals
com la necessària audiència a l’interessat.
Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió diferent del relatiu a no estar al
corrent de les seves obligacions tributàries o amb la seguretat social o d’haver estat
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excloses per sentència ferma de la participació en procediments de contractació, no
quedaran excloses del procediment si demostren la seva fiabilitat, mitjançant la
presentació de proves suficients de les mesures que hagin adoptat. A tal efecte, les
empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han compromès a pagar la
indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la infracció penal o la falta,
que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera exhaustiva col·laborant activament
amb les autoritats investigadores i que ha adoptat mesures tècniques, organitzatives i
de personal concretes, apropiades per evitar noves infraccions penals o faltes.
D’acord amb l’apartat 6 de l’article 57 de la Directiva 2014/24/UE, les mesures
adoptades pels operadors econòmics s’avaluaran tenint en compte la gravetat i les
circumstàncies particulars de la infracció penal o la falta i que si les mesures es
consideren insuficients, l'operador econòmic ha de rebre una motivació de dita decisió.
-

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec; i

-

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti degudament.
Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional,
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comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe
de reciprocitat al que fa referència l’article 55 del TRLCSP.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar- les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o
dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.

Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència, bé
a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen, o bé alternativament mitjançant la
classificació equivalent a aquesta solvència:
Requisits mínims de solvència:
a)

Solvència econòmica i financera:
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant el
volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte, per import igual o
superior una vegada i mig el valor anual del contracte, en funció del lot o lots a què
es presentin. El requeriment de solvència econòmica i financera té caràcter selectiu.

b)

Solvència tècnica o professional:
1. Constar incrit com a operador per a la prestació serveis de comunicacions
electròniques en el Registre d’Operadors de de la CNMC.
2. Haver realitzat serveis del mateix tipus o naturalesa al que correspongui a
l’objecte del contracte en el curs dels últims cinc anys, indicant-ne l’import, dates
i el lloc d’execució. El requisit mínim serà que l’import anual acumulat en l’any de
major execució sigui igual o superior al 70 % del valor estimat del contracte, en
funció del lot o lots a què el licitador es presenti.
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3. Adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients
per a això.
Mitjans d’acreditació de la solvència:
a)

Solvència econòmica i financera:
1. El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà de les
comptes anuals aprovades i dipositades en el Registre Mercantil, si l’empresari
hi estigués inscrit, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.

b)

Solvència tècnica o professional:
1. Acreditació d’estar inscrit com a operador en el Registre d’Operadors de
comunicacions electròniques de la CNMC.
2. Els serveis o treballs efectuats s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a
l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
3. Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals o materials suficients per a això.

Si bé la classificació empresarial no és exigible, és un dels mitjans pels quals les
empreses podran acreditar la seva solvència. Així, les empreses podran acreditar la
seva solvència indistintament mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits
mínims de solvència econòmica i financera, i de solvència tècnica o professional, o bé
mitjançant la seva classificació en el grup, subgrup i categoria de classificació següents:

Grup

Subgrup

Categoria

V

4

5

Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional
l’òrgan de contractació reconeixerà plens efectes jurídics a les dades que constin en el
certificat d’inscripció al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb el que determina la Disposició addicional segona, apartat 3, de
la Llei 2/2014 del Parlament de Catalunya, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic; i al Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades de les Administracions Publiques, en els termes establerts en el
TRLCSP.
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10.2 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb
independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant
la presentació del compromís a tal efecte de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una
empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d'altres entitats.
Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de
solvència econòmica i financera, l’empresa i les entitats esmentades siguin
responsables solidàriament de l'execució del contracte.
10.3 Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la
inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els
Estats membres de la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació
als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en aquest plec. Per tal de determinar la solvència de la
unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin
agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació
previst en l’article 52 del RGLCAP per determinar si la unió reuneix els grups i subgrups
indicats en aquest plec. Quan concorrin en la unió empreses nacionals, estrangeres que
no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangeres que sí ho
siguin, les que pertanyin als dos primers grups podran acreditar la seva solvència
mitjançant la classificació empresarial i aquestes últimes mitjançant l’acreditació del
compliment dels requisits específics de solvència.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació exigible i les seves
proposicions en tres sobres, tancats, identificats i signats per qui licita o per la persona
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que representa a l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, respectivament.
Així mateix, els sobres han de precisar la licitació a què concorren. En cada sobre s’ha
d’incloure un índex amb el seu contingut.
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Els sobres s’han de presentar a les dependències del Consorci Localret, carrer de
Llacuna, 166, 9a planta, 08018 Barcelona, en horari d’oficina: de 08:00 h. a 15:00 h., en
un termini de 60 dies comptats des de la data de l’enviament de l’anunci de licitació al
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini
de presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data
d'imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la
remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a
màxim, el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic que s’ha remès l’oferta serà vàlida si consten la
transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si
s’identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries.
Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de
proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.2 Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar
informació addicional sobre els plecs de condicions i la documentació complementària,
la qual haurà de facilitar-se, almenys, sis dies abans de la data límit fixada per a la
recepció d’ofertes.
Les persones interessades hauran d’enviar la petició d’obtenció d’informació addicional
a l’òrgan de contractació a través de l’adreça de correu electrònic consorci@localret.cat,
amb un termini d’antelació de set dies abans de la data límit fixada per a la recepció
d’ofertes.
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i cadascun dels
requisits per contractar.
11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de
totes les propostes per ella subscrites.
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11.5 Contingut dels sobres:

CONTINGUT DEL SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓ GENERAL):
a)

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 1 la documentació general
acreditativa de la capacitat i solvència de l'empresa:

1.

Document Nacional d'Identitat, quan es tracti d'empresaris individuals.

2.

Escriptura de constitució de la societat, inscrita en el Registre Mercantil, quan es
tracti de persones jurídiques.

3.

Poder notarial suficient per comparèixer i signar proposicions en nom d'altre.

4.

Declaració responsable de no estar incurs en cap de les circumstàncies de
prohibició de contractar amb l'Administració Pública, previstes en l'art. 49 del
TRLCSP (annex 4). Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació d’estar al
corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. La
justificació acreditativa d’aquest requisit l’haurà de presentar l’adjudicatari abans de
l’adjudicació definitiva.

5.

Quan es presentin diferents proposicions per societats en les que concorrin alguns
dels supòsits establerts a l’article 42.1 del Codi de Comerç respecte als socis que
les integren s’haurà de presentar declaració específica al respecte.

La documentació requerida en els punts a.1, a.2 i a.3, no caldrà ser aportada de nou, en
el cas de que en el període dels sis mesos anteriors hagi estat aportada al Consorci en
una altre licitació.
6.

Els documents acreditatius de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, i, si és el cas, classificació, en el grup, subgrup i categoria assenyalats
en aquest plec.

7.

Compromís explícit de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals i materials suficients per a això.

8.

Declaració d’acceptació dels mitjans electrònics de comunicació.

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les condicions
d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i classificació,
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hi
hagin de constar.
De conformitat amb el que estableix l’article 59 de la Directiva 2014/24/UE sobre
contractació electrònica, l’aportació inicial de tota la documentació anterior (punts 1 a 6)
es podrà substituir per una declaració responsable del licitador indicant que compleix les
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condicions d’aptitud i solvència establertes legalment per contractar amb l’Administració,
complimentant el formulari normalitzat Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
(Annex núm. 5). Si la proposta d’adjudicació recau sobre un licitador que hagi substituït
aquella documentació pel DEUC, haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació,
prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels documents exigits.
Podeu consultar la informació relativa al formulari normalitzat del DEUC, segons l’article
59 de la directiva 24/2014/UE del Parlament europeu i del Consell a través del següent
enllaç:http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.003.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2016:003:TOC
.
Les empreses que optin per la presentació d’aquesta declaració poden descarregar
l’arxiu “xlm” que es publicarà en el perfil de contractant i obrir-lo i complimentar-lo a
través de l’aplicatiu que es troba al següent enllaç: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es Els licitadors inclouran en el sobre 1 l’arxiu “xml” que els
generarà l’aplicatiu.
CONTINGUT DEL SOBRE 2 I DEL SOBRE 3
a)

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 2 tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un
judici de valor:
 Lot 1:
- Solució de seguretat perimetral per a la DiBa:
x Característiques tècniques del servei:
- Proposta de solucions per validar el compliment de la normativa RGPD i
per a l’anàlisi forense: mecanismes automàtics i informes.
- Proposta de sistema de fer consultes dels fluxos en temps real i el tipus
d’informació que aporta per la presa de decisions sobre el trànsit.
x Característiques tècniques de la solució:
- Proposta de disseny de la solució per permetre, sense afectació del
servei, fer les tasques de manteniment, actualització i ampliacions,
sense afectar el rendiment.
- Proposta de capacitat, maquinari específic i llicenciament per a
l’encriptació i desencriptació dels fluxos.
- Sistema de facturació.
- Solució d’encaminament de les xarxes d’accés corporatives i per la d’Internet
centralitzada.
x

Prestacions de l’equipament: throughput, funcionalitats i capacitat de
creixement.
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x

Robustesa i temps de recuperació de la solució davant caigudes d’un
dels nodes.

 Lot 2:
- Models de terminals.
- Pla d’implantació i d’explotació.
x Sistema per a l’entrega de terminals
x Sistemes flexibles que contemplin situacions com entregues durant
desplaçaments
x Configuració de terminals
- Recompra de terminals i logística de recuperació dels mateixos.
- Facturació.
b)

Les empreses licitadores han d’incloure en el sobre 3 tota la documentació
relacionada amb els criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació
de fórmules:
 Lot 1:
-

Annex 3.1 - Model d’oferta – criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules – lot 1.

-

Annex 9 – Model o formulari d’oferta pel lot 1, una còpia en format *.xls (Pen
Drive), amb tots els fulls (annexos 9.0 a 9.12), degudament emplenats aquells
que ho requereixin (annexos 9.7, 9.8, 9.11 i 9.12), i una còpia impresa només
dels fulls que cal emplenar (annexos 9.7, 9.8, 9.11 i 9.12).
x
x
x
x

-

Annex 9.7 – Valoració nPAC. Els licitadors han d’emplenar les cel·les
indicades en aquesta pestanya.
Annex 9.8 – Serveis nPAC oferts a la Diputació de Barcelona i l’ORGT.
Els licitadors han d’emplenar les cel·les indicades en aquesta
pestanya.
Annex 9.11 – Serveis oferts pels criteris automàtics. Els licitadors han
d’emplenar les cel·les indicades en aquesta pestanya.
Annex 9.12 – Millora serveis seguretat perimetral ens. Els licitadors
han d’emplenar les cel·les indicades en aquesta pestanya.

Annex 11 – Model o formulari d’oferta de preus unitaris per al lot 1, una còpia en
format *.xls (Pen Drive), amb tots els fulls (annexos 11.0 a 11.6), degudament
emplenats aquells que ho requereixin (annexos 11.2 a 11.6), i una còpia impresa
només dels fulls que cal emplenar (annexos 11.2 a 11.6):
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x
x
x
x
x

Annex 11.2 – Preus unitaris de quotes. Els licitadors han d’indicar els
preus unitaris per cadascun dels serveis licitats.
Annex 11.3 – Preus unitaris de transit. Els licitadors han d’indicar els
preus unitaris per cadascun dels serveis licitats.
Annex 11.4 – Preus unitaris d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els
preus unitaris per cadascun dels serveis d’ampliació licitats.
Annex 11.5 – Altres preus d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els
serveis i preus que vulguin oferir a les entitats adherides i que no hagin
estat inclosos en les taules anteriors.
Annex 11.6 – Detall sistemes. Els licitadors han d’indicar els preus dels
lloguers i/o manteniments dels sistemes licitats.

 Lot 2:
-

Annex 3.2 - Model d’oferta – criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la
mera aplicació de fórmules – lot 2

-

Annex 10 – Model o formulari d’oferta pel lot 2, una còpia en format *.xls (Pen
Drive), amb tots els fulls (annexos 10.0 a 10.4), degudament emplenats aquells
que ho requereixin (annexos 10.1 i 10.4), i una còpia impresa només dels fulls
que cal emplenar (annexos 10.1 i 10.4):
x
x

-

Annex 10.1 – Cobertura 3G-4G. Els licitadors han d’emplenar les
cel·les indicades en aquesta pestanya.
Annex 10.4 – Serveis oferts pels criteris automàtics. Els licitadors han
d’emplenar les cel·les indicades en aquesta pestanya.

Annex 12 - Model o formulari d’oferta pel lot 2, una còpia en format *.xls (Pen
Drive), amb tots els fulls (annexos 12.0 a 12.4), degudament emplenats aquells
que ho requereixin (annexos 12.2 a 12.4), i una còpia impresa només dels fulls
que cal emplenar (annexos 12.2 a 12.4):
x
x
x

Annex 12.2 – Preus unitaris. Els licitadors han d’indicar els preus
unitaris per cadascun dels serveis licitats.
Annex 12.3 – Preus unitaris d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els
preus unitaris per cadascun dels serveis d’ampliació licitats.
Annex 12.4 – Altres preus d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els
serveis i preus que vulguin oferir a les entitats adherides i que no hagin
estat inclosos en les taules anteriors.

Dins del sobre 3 els licitadors hauran d’incloure també:
 Lot 1:
-

Oferta tècnica descrita segons el model de proposta detallat a continuació.
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Les proposicions dels licitadors inclouran: la proposta tècnica, el pla d’implantació,
el pla d’explotació i el pla de qualitat.

I.

Proposta tècnica
- Proposta tècnica dels serveis de veu fixa:
x

En cas d’oferir tecnologia 3G/4G, els licitadors hauran d’indicar quines
de les facilitats mínimes requerides es poden oferir sobre l’accés
individual 3G/4G en la seva modalitat bàsica, sense la necessitat de
contractació de funcionalitats addicionals amb cost afegit.

- Proposta tècnica dels serveis de comunicacions de dades i accés a
Internet:
x
x

Tecnologies d’accés i amples de banda dels accessos proposats, així
com l’equipament de client proposat (EDC) per cada tecnologia
d’accés i facilitats ofertes per l’equipament.
Tipologia dels accessos proposats, directa (infraestructura pròpia /
ULL) o indirecta.

Addicionalment:
- La proposta tècnica pels serveis dels ens, inclourà:
x
x
-

Pels serveis de veu: Tecnologies, capacitats i facilitats dels diferents
tipus d’enllaços de veu fixa proposats, així com els mecanismes de
contingència disponibles, en cas que així es requereixi.
Pels serveis de dades i accés a Internet: Mecanismes de contingència
disponibles, en cas que així es requereixi.

La proposta tècnica pels serveis de la solució DiBa i ORGT, inclourà:
x

Proposta tècnica dels serveis de veu fixa:
–
–
–

–
–

Central en xarxa: model, enllaços, contingència, facilitats i
característiques.
Servei de Call Center i sistema de gravació de converses.
Equipament als centres amb les característiques i
especificacions dels serveis, sistemes i equipaments emprats,
incloent els models de terminals i xarxa els commutadors de
telefonia IP.
Tipus d’extensió, consola d’operadora, terminals especials,
auriculars i adaptadors.
Mecanismes per a la detecció i resolució per la saturació dels
enllaços.
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x

Proposta tècnica dels serveis de comunicacions de dades i accés a
Internet, que inclogui:
–
–
–

Descripció de les xarxes de Backbone i SAN: circuits,
tecnologies, equipament i possibilitat de creixement.
Descripció del servei de housing amb la ubicació i les
característiques tècniques.
Descripció de la xarxa d’accés corporativa o xarxa multiservei
i els accessos a Internet descentralitzat:
•
•

•
•
•

II.

Descripció de les característiques tècniques de cada
nPAC.
Tecnologies d’accés i amples de banda dels accessos
proposats, així com l’equipament de client proposat
(EDC) per a cada tecnologia d’accés i facilitats ofertes
per l’equipament.
Tipologia i tecnologia dels accessos proposats, directa
(infraestructura pròpia / ULL) o indirecta.
Mecanismes de contingència.
Solució d’encaminament.

–

Solució d’accés centralitzat amb la tecnologia, cabal garantit,
els diferents mecanismes de recolzament intern a la seva
xarxa, les possibles limitacions per a l’ampliació del cabal, la
descripció de l’equipament emprat per prestar el servei i el
mecanisme per fer la migració d’adreçament IP.

–

Solució de Seguretat Perimetral que haurà d’incloure la
descripció de l’equipament, la virtualització del sistema si
hagués, el maquinari dedicat a funcionalitats concretes (com
desencriptació i anàlisi del tràfic SSL) que alliberen rendiment
de l’equip, el disseny de la solució per a mantenir el servei
requerit, dels treballs a realitzar i les millores proposades. La
informació ha d’incloure tots aquells aspectes que el licitador
consideri necessaris per a avaluar el servei.

Pla d’implantació
x
x
x
x

Pla d’implantació previst. Metodologia, activitats, calendari, durada,
recursos assignats i responsabilitats, etc.
Equip de projecte per part del licitador, integrants, perfils, responsabilitats,
matriu d’escalat, etc.
Proposta detallada i transparent per a la migració de l’adreçament IP
públic dels serveis oferts per a la Diputació de Barcelona, l’ORGT i ens.
Descripció del procés de trasllat inclòs dins del servei de housing per a
l’ORGT.
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III.

Pla d’explotació
x

Model d’explotació general:
–
–

–
–

–
x

Oficina d’explotació:
–
–
–
–

IV.

Recursos humans i eines necessàries per a prestar el serveis.
Model d’atenció proposat, vies de contacte, facilitats, eines
disponibles per a la gestió per part dels ens, la Diputació de
Barcelona i l’ORGT.
Model proposat per a la monitorització i gestió d’incidències i
problemes.
Model proposat de facturació dels serveis. Nivell de detall de la
facturació, elaboració d’informes, eines que s’ofereixen pel
processament de les factures, centres de cost i accés on-line.
Accés de SUPRACLIENT a l’eina de facturació electrònica.

Descripció de l’estructura i funcions proposades.
Descripció de l’organització i els recursos proposats.
Descripció i dimensionament de recursos.
Descripció del model proposat de gestió comercial.

Pla de qualitat
Els licitadors inclouran la metodologia que serà d’aplicació per a garantir els
compromisos de qualitat.



Lot 2:
-

Oferta tècnica descrita segons el model de proposta detallat a continuació.
Les proposicions dels licitadors inclouran la proposta tècnica, el pla
d’implantació, el pla d’explotació i el pla de qualitat.
I.

Proposta tècnica:
- Terminals oferts per a cadascuna de les gammes sol·licitades,
descripció de prestacions i facilitats.
- Funcionalitats del servei MDM.
- Tecnologia i capacitat dels enllaços a la xarxa mòbil.
- Funcionalitats del servei M2M.
- Terminals oferts per al funcionament per satèl·lit, descripció de
prestacions i facilitats.
- Funcionalitats del servei de missatgeria massiva.

II.

Pla d’implantació:

21

- Pla d’implantació previst. Metodologia, activitats, calendari, durada,
recursos assignats i responsabilitats, etc.
- Equip de projecte per part del licitador, integrants, perfils,
responsabilitats, matriu d’escalat, etc.
III.

Pla d’explotació:
x

Model d’explotació general:
–
–

–
–

–
x

Oficina d’explotació:
–
–
–
–

IV.

Recursos humans i eines necessàries per a prestar el serveis.
Model d’atenció proposat, vies de contacte, facilitats, eines
disponibles per a la gestió per part dels ens, la Diputació de
Barcelona i l’ORGT.
Model proposat per a la monitorització i gestió d’incidències i
problemes.
Model proposat de facturació dels serveis. Nivell de detall de la
facturació, elaboració d’informes, eines que s’ofereixen pel
processat de les factures, centres de cost i accés on-line.
Accés de SUPRACLIENT a l’eina de facturació electrònica.

Descripció de l’estructura i funcions proposades.
Descripció de l’organització i els recursos proposats.
Dimensionament de recursos.
Descripció del model proposat de gestió comercial.

Pla de qualitat
Els licitadors inclouran la metodologia que serà d’aplicació per a garantir els
compromisos de qualitat.

Els licitadors presentaran una còpia impresa de l’oferta tècnica: proposta tècnica, pla
d’implantació, pla d’explotació i pla de qualitat, i una còpia en format electrònic (Pen
Drive), degudament identificat.

La inclusió de l’oferta econòmica en el sobre 2 o la inclusió de qualsevol informació de
caràcter rellevant del sobre 3 en el sobre 2 comportarà l’exclusió del licitador, quan es
vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la
documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa als criteris
de valoració subjectiva.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades
pels representants de totes les empreses que la composen.
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c)

També s’ha d’incloure una declaració en la qual les empreses licitadores
especifiquin quins documents i/o dades tècniques incorporades són, al seu parer,
confidencials.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i, si
s’escau, en el sobre 3, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar
la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. No té en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de
l’empresa.
La declaració de confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
Tanmateix, sens perjudici de les declaracions de confidencialitat efectuades respecte de
determinats documents i dades presentades per les empreses licitadores, correspon a
l’òrgan de contractació valorar, davant d’una sol·licitud d’accés o vista de determinada
documentació, si la qualificació de confidencial és adequada i, en conseqüència, decidir
sobre l’accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les
empreses licitadores afectades.
Dotzena. Mesa de contractació
La mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en l’annex 6.
La mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres 1 de les
empreses i comprovarà l’existència i la correcció del DEUC o de la declaració
responsable, així com de la resta de documentació que, en el seu cas, hagi de contenir,
d’acord amb el que estableix la clàusula onzena d’aquest plec.
Si la mesa observa errors o omissions esmenables en la documentació ho comunicarà a
les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin davant la pròpia
mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no pot ser superior a
set dies. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o omissions de la documentació
presentada en el Sobre 1, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la mesa podrà sol·licitar a les
empreses licitadores els aclariments que li calguin sobre els documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de
cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les
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ofertes.
D’acord amb el que disposa l’article 21.4 del Reial decret 817/2009, la composició de la
mesa de contractació es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació
corresponent amb una antelació mínima de set dies respecte de la reunió de qualificació
de la documentació del sobre 1.
Els actes d’exclusió adoptats per la mesa en relació amb l’obertura del sobre 1 seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quaranta-unena
Tretzena. Comitè d’experts
No es constituirà un comitè d’experts.
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
14.1 Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’ha d’atendre als criteris d’adjudicació següents:

LOT 1: SERVEIS DE COMUNICACIONS FIXES DE VEU I DADES:
a) Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
(Sobre 3), fins a un màxim de 92 punts:
a.1. Preu ofert, fins a un màxim de 50 punts:
a.1.1. Preu global ofert, fins a un màxim de 42 punts:
Es valorarà el preu global ofert, exclòs l’IVA.
Donat el caràcter heterogeni d’aquesta compra agregada s’ha considerat convenient fer
tres agrupacions d’entitats. Per tal d’evitar una desproporció en la imputació de costos,
els licitadors hauran de dividir l’import global de licitació seguint aquestes tres
agrupacions. El càlcul es farà aplicant els preus unitaris de cada element de l’oferta
econòmica per les unitats de cada agrupació. Aquests imports, en cap cas podran
excedir els totals següents:
- Ens grans: L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Rubí (El preu màxim és el pressupost
base de licitació: 3.243.592,32 €, exclòs l’IVA).
- Resta d’ens (El preu màxim és el pressupost base de licitació: 8.717.677,44 €, exclòs
l’IVA).
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- Diputació de Barcelona i ORGT (El preu màxim és el pressupost base de licitació:
20.452.107,14 € exclòs l’IVA).
El preu global es calcularà fent la suma dels preus unitaris de cada element per les
unitats corresponents, que els licitadors entregaran a l’oferta econòmica de l’annex 11
del PPT.
Per a la valoració del preu global ofert s’aplicarà la fórmula:
= 42 * (mínim preu global ofert / preu global ofert pel licitador).
a.1.2. Preus d’ampliació, fins a un màxim de 8 punts:
Es valoraran els preus d’ampliació oferts, segons el pes de cada element (annex 11).
Per a la valoració dels preus d’ampliació s’aplicarà la fórmula:

Sobre aquest valor es repartiran els punts segons l’equació:
Punts obtinguts pel licitador A =
= 8 * ( Puntuació total preu ponderat mínim / Puntuació total preu ponderat licitador A )
a.2. Nous punts d’alta capacitat, fins a un màxim de 30 punts:
Els nous punts d’alta capacitat (en endavant, nPAC) descriuen les agrupacions
proposades a l’apartat a l’apartat 6.2.3.5.1 del PPT, amb l’objectiu de demanar nous
serveis.
Aquests serveis nPAC demanats presenten uns requeriments en velocitat de pujada i de
baixada, fins o des de la xarxa de l’operador, i de garantia, i han d’acomplir els
paràmetres de qualitat descrits als acords de nivell de servei (latència, jitter i pèrdua de
paquets).
Aquests serveis es presten de forma òptima amb l’acompliment d’aquests paràmetres:
a.
b.
c.
d.
e.

Emprar un medi físic guiat per tenir robustesa davant de fenòmens meteorològics o
naturals.
No ser necessària la instal·lació d'antenes o elements exteriors al punt d’entrega del
servei.
Emprar un canal dedicat o llicenciat per evitar problemes puntuals de congestió.
Disposar d’una capacitat de creixement de la velocitat almenys fins a 700Mbps en
ambdós sentits sense fer canvis a l’equipament desplegat.
Capacitat de disposar de garanties dels cabals superiors o iguals al 75%.
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Només s’acceptaran solucions sense fils basades en banda lliure o tecnologia mòbil
pels serveis de recolzament nPAC_RRàdio.
Les solucions que compleixen els paràmetres dels serveis nPAC, descrits anteriorment,
estan descrites a l’annex 9.7, i es deixen dues opcions perquè els licitadors puguin
indicar altres solucions que no surtin a la resta de caselles. Cada solució tecnològica
tindrà un identificador associat indicat a la columna “identificador solució nPAC” de
l’annex 9.7.
Les línies que són nPAC es poden identificar a l’annex 9.8, i els licitadors hauran
d’omplir les caselles amb l’identificador de la solució nPAC (indicats a l’annex 9.7).
Per fer el càlcul de la valoració, aquestes línies es repartiran els punts “Pts_nPAC”
segons l’acompliment dels paràmetres anteriors:
x

2 punts Pts_nPAC pel servei entregat que satisfaci la totalitat dels paràmetres
anteriors.

x

1,5 punts Pts_nPAC per cadascun dels serveis prestats amb solucions que no
puguin acomplir c i d i verifiquin la resta de paràmetres.

x

1,5 punts Pts_nPAC per cadascun dels serveis prestats amb solucions que no
puguin acomplir c i e i verifiquin la resta de paràmetres.

x

0,5 punts Pts_nPAC per cadascun dels serveis prestats amb solucions que no
puguin acomplir a i b i verifiquin la resta de paràmetres.

x

0,25 punts Pts_nPAC per cadascun dels serveis prestats amb solucions que no
puguin acomplir a, c, d i e i verifiquin la resta de paràmetres.

x

0 punts Pts_nPAC per a qualsevol altra casuística.

Per a la valoració dels nPAC s’aplicarà la fórmula:
x

El licitador que obtingui el màxim nombre de punts (Pts_nSPACmàxim) obtindrà els 30
punts.

x

A la resta de licitadors se’ls aplicarà la fórmula lineal següent:

= 30 x (Pts_nSPAC del licitador A/Pts_nSPACmàxim)
a.3. Seguretat perimetral pels Ens, fins a un màxim de 5 punts:
Es valorarà amb un màxim de 3 punts el nombre de línies d’accés a Internet (NL) dels
ens que el licitador està disposat a convertir sense cost en línies VPN amb les mateixes
característiques de medi, velocitat, simetria i garantia, cap a la solució de seguretat en el
núvol. Les línies que poden aplicar-se aquesta millora estaran definides a l’annex 9.12.
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Amb un màxim de 2 punts, es valorarà l’increment del nombre de mitigacions anual
(NMA) descrites a l’apartat 6.1.2.2 del PPT: representa una bossa de mitigacions
proactives o reactives que podrà ser consumida sense cost addicional.
La puntuació final es calcularà sumant les dues puntuacions obtingudes, aplicant les
fórmules:
x El licitador que obtingui el màxim valor NL obtindrà els 3 punts.
x A la resta de licitadors se'ls aplicarà la fórmula lineal següent:
= 3 x (NL del licitador A / NL màxim)
x El licitador que obtingui el màxim valor NMA obtindrà els 2 punts.
x A la resta de licitadors se'ls aplicarà la fórmula lineal següent:
= 2 x (NMA del licitador A / NMA màxim)
a.4. Equip d’enginyers d’explotació, fins a un màxim de 3 punts:
Es valorarà la proposta d’equip d’enginyers d’explotació (Apartat 6.5.7.2 del PPT):
Per a la valoració de la proposta d’equip d’enginyers s’aplicarà la fórmula:
x 1,5 punts si s’afegeix:


1 enginyer d’explotació on site especialitzat en la solució de seguretat perimetral.

x 2’25 punts, si s’afegeix, a més de l’anterior:
 1 enginyer d’explotació amb dedicació exclusiva i jornada partida que el 50 % del
temps de dedicació ho dediqui a la gestió dels serveis dels Ens Grans. Tindrà
disponibilitat per fer reunions a les oficines dels tècnics d’aquests ens amb un
màxim de 3 cops al mes per cada ens.
x 3 punts, si s’afegeix, a més dels dos anteriors:
 1 enginyer d’explotació on site amb els requerits dels plecs.
La dedicació dels enginyers d’explotació serà exclusiva i amb jornada partida i faran les
funcions de responsables dels serveis WAN, dels serveis de telefonia a més del
responsable de la solució de seguretat oferta.
a.5. Nombre de telèfons IP, fins a un màxim de 2 punts:
Es valorarà el nombre de terminals que l’operador ofereixi passar d’analògic a IP
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(MA2IP). La millora inclou la totalitat de l’equipament i llicències requerits per al seu
funcionament.
El nombre màxim de terminals analògics a substituir és de 2.000 unitats.
Per a la valoració del nombre de telèfons IP s’aplicarà la fórmula:
= 2 x (MA2IP del licitador A / 2.000)
a.6. Velocitat de l’anella corporativa de la Diputació de Barcelona, fins a un màxim
de 2 punts:
Es valorarà la velocitat de l’anella de CDP (MVAP) de la Diputació de Barcelona,
descrita a l’apartat de la Xarxa de Backbone 6.2.3.1 del PPT. La velocitat mínima és de
10 Gb.
Per a la valoració de la proposta s’aplicarà la fórmula:
x El licitador que ofereix la velocitat simètrica més alta per l’anella interna corporativa
(MVAPmès alta) obté la totalitat dels punts del criteri automàtic.
x

MVAP es defineix com la velocitat en Gbps i es considerarà una millora amb un
valor mínim de 11Gbps.

x A la resta de licitadors se'ls aplicarà la fórmula següent:
= 2 x (MVAP del licitador - 10) / (MVAPmès alta - 10)
b) Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor
(Sobre 2), fins a un màxim de 8 punts:
b.1. Solució de seguretat perimetral per a la DiBa, fins a un màxim de 4 punts:
Es valorarà la millora dels requeriments de la solució de seguretat perimetral per a la
DiBa (descrita a l’apartat 6.2.3.6.1 del PPT):
b.1.1. Característiques tècniques del servei, fins a un màxim de 2 punts:
x Proposta de solucions per validar el compliment de la normativa RGPD i per a
l’anàlisi forense: mecanismes automàtics i informes, fins a un màxim d’1 punt.
x Proposta de sistema de fer consultes dels fluxos en temps real i el tipus d’informació
que aporta per la presa de decisions sobre el trànsit, fins a un màxim d’1 punt.
b.1.2. Característiques tècniques de la solució, fins a un màxim de 2 punts:
x Proposta de disseny de la solució per permetre, sense afectació del servei, fer les
tasques de manteniment, actualització i ampliacions, sense afectar el rendiment, fins
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a un màxim d’1 punt.
x Proposta de capacitat, maquinari específic i llicenciament per a l’encriptació i
desencriptació dels fluxos, fins a un màxim d’1 punt.
b.2. Sistema de facturació, fins a un màxim de 2 punts:
Es valorarà la millora dels requeriments del sistema de facturació (descrits a l’apartat
5.14.3 del PPT):
x Proposta de detall de la facturació mensual per extensió fixa amb els consums i
quotes.
b.3. Solució d’encaminament de les xarxes d’accés corporatives i per la d’Internet
centralitzada, fins a un màxim de 2 punts:
x Prestacions de l’equipament: throughput, funcionalitats i capacitat de creixement: fins
a un màxim d’ 1 punt.
x Robustesa i temps de recuperació de la solució davant caigudes d’un dels nodes: fins
a un màxim d’ 1 punt.
LOT 2: SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES:
a) Criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules
(Sobre 3), fins a un màxim de 87 punts:
a.1. Preu, fins a un màxim de 65 punts:
a.1.1. Preu global ofert, fins a un màxim de 50 punts:
Es valorarà el preu global ofert. Els licitadors indicaran el preu global ofert, exclòs l’IVA.
Donat el caràcter heterogeni d’aquesta compra agregada s’ha considerat convenient fer
tres agrupacions d’entitats. Per tal d’evitar una desproporció en la imputació de costos,
els licitadors hauran de dividir l’import global de licitació seguint aquestes tres
agrupacions. El càlcul es farà aplicant els preus unitaris de cada element de l’oferta
econòmica per les unitats de cada agrupació. Aquests imports, en cap cas podran
excedir els totals següents:
- Ens grans: L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Rubí (El preu màxim és el
pressupost base de licitació: 697.003,20 €, exclòs l’IVA).
- Resta d’ens (El preu màxim és el pressupost base de licitació: 4.428.861,60 €, exclòs
l’IVA).
- Diputació de Barcelona i ORGT (El preu màxim és el pressupost base de licitació:
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1.264.045,92 €, exclòs l’IVA).
El preu global es calcularà fent la suma dels preus unitaris de cada element per les
unitats corresponents, que els licitadors entregaran a l’oferta econòmica de l’annex 12
del PPT.
Per a la valoració del preu global ofert s’aplicarà la fórmula:
= 50 * ( mínim preu global ofert / preu global ofert pel licitador).
a.1.2. Preus d’ampliació, fins a un màxim de 10 punts:
Es valoraran els preus d’ampliació oferts, segons el pes de cada element (annex 12).
Per a la valoració dels preus d’ampliació s’aplicarà la fórmula:

Sobre aquest valor es repartiran els punts segons l’equació:
Punts obtinguts pel licitador A =
= 10 * ( Puntuació total preu ponderat mínim / Puntuació total preu ponderat licitador A )
a.1.3. Preus de roaming o itinerància, fins a un màxim de 5 punts:
Es valoraran els preus d’ampliació de roaming o itinerància corresponents als serveis
bàsics de veu i dades i les bosses de dades:
x

Zona 2 (Resta d’Europa continental no UE, USA i Canadà), fins a un màxim d’1,5
punts.
Per a la valoració dels preus d’ampliació de roaming o itinerància s’aplicarà la
fórmula (amb arrodoniment del preu a 6 decimals):
Import ponderat z2= 0,3*Preu establiment trucada + 0,3*Preu per minut+0,4* Preu del MB de dades
El preu d’establiment s’aplicarà sols per a les trucades emeses en itinerància. El
preu per minut serà el mateix tant en les trucades emeses com en les rebudes en
itinerància. Sobre aquest valor es repartiran els punts segons l’equació:
Punts licitador A z2 = 1,5*(IImport ponderat mínim z2 / Import ponderat licitador A z2)

x

Zona R (Resta de països), fins a un màxim de 0,5 punts.
Per a la valoració dels preus de d’ampliació de roaming o itinerància s’aplicarà la
fórmula (amb arrodoniment del preu a 6 decimals):
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Import ponderat z2= 0,3*Preu establiment trucada + 0,3*Preu per minut+0,4* Preu del MB de dades
El preu d’establiment s’aplicarà sols per a les trucades emeses en itinerància. El
preu per minut serà el mateix tant en les trucades emeses com en les rebudes en
itinerància. Sobre aquest valor es repartiran els punts segons l’equació:
Punts licitador A z2 = 0,5*(IImport ponderat mínim z2 / Import ponderat licitador A z2)
Els 3 punts restants s’assignaran segons:
x

Preu mensual d’una bossa de roaming de dades de 500MB a la zona 2: 0,68 punts
(PB).

x

Preu mensual d’una bossa de roaming de dades de 2GB a la zona 2: 0,66 punts
(PB).

x

Preu mensual d’una bossa de roaming de dades de 10GB a la zona 2: 0,66 punts
(PB).

x

Preu mensual d’una bossa de roaming de dades de 500MB a la zona R: 0,34 punts
(PB).

x

Preu mensual d’una bossa de roaming de dades de 2GB a la zona R: 0,33 punts
(PB).

x

Preu mensual d’una bossa de roaming de dades de 10GB a la zona R: 0,33 punts
(PB).

Sobre cada bossa es repartiran els seus punts segons l’equació:
Punts licitador A = PB*(IImport mínim / Import licitador A)
a.2. Solució tècnica proposada, fins a un màxim de 22 punts:
a.2.1. Seguretat dels terminals amb app de protecció antiamenaces, 6 punts:
Es valorarà aportar llicències d’una app antiamenaces per a tots els terminals de perfil
IV (gamma avançada) i perfil V (gamma alta).
a.2.2. Llicències MDM, 6 punts:
Es valorarà afegir una llicència MDM per a tots els terminals de perfil V (gamma alta) i
perfil IV (gamma avançada) de tots els ens, que permeti la gestió del dispositiu en les
mateixes condicions que en la solució DiBa.
a.2.3. Cobertura 4G al territori, 5 punts:
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Es valorarà el compromís d’ampliar la cobertura de 2G o 3G a 4G (indoor o outdoor) a la
seu de l’Ajuntament, si existeix a la principal seu administrativa i a la seu principal de la
policia municipal almenys el 95 % dels ens adscrits.
a.2.4. Nombre d’implants, 3 punts:
Es valorarà afegir un perfil tècnic administratiu o implant a l’Oficina d’explotació a l’ofert
(apartat 7.5.4) i ubicat fora de les oficines Diputació de Barcelona a la mateixa jornada,
que actuï com a backup presencial de la OEC2 i, la resta de temps, dedicat als ens
grans.
a.2.5. Protecció de terminals, 2 punts:
Es valorarà oferir fundes i protector de pantalla per cada model de terminal per als
perfils III (Gamma mitja), IV (Gamma avançada), V (Gamma alta) de tots els ens en les
mateixes condicions que la solució DiBa.
b) Criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor
(Sobre 2), fins a un màxim de 13 punts:
b.1. Models de terminals, fins a un màxim de 6 punts:
Es valorarà la millora en les característiques tècniques i funcionals dels models de
terminals.
b.2. Pla d’implantació i d’explotació, fins a un màxim de 3 punts:
Es valorarà la millora dels requeriments del pla d’implantació i d’explotació (apartats 7.4.
i 7.5. del PPT):
x

Sistema per a l’entrega de terminals, fins a un màxim d’1,5 punts:
–
–

En la fase d’implantació, fins a un màxim de 0,75 punts.
Les renovacions o canvi per avaria dels terminals: facilitat per a l’usuari i
configuració de terminals, fins a un màxim de 0,75 punts.

x

Sistemes flexibles que contemplin situacions com entregues durant desplaçaments,
fins a un màxim de 0,5 punts.

x

Configuració de terminals, fins a un màxim d’1 punt.

b.3. Recompra de terminals i logística de recuperació dels mateixos, fins a un
màxim de 2 punts:
Es valoraran les solucions de recompra dels terminals i de logística de recuperació dels
mateixos.
b.4. Facturació, fins a un màxim de 2 punts:
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Es valorarà la millora dels requeriments del sistema de facturació (apartat 5.14.1 del
PPT):
x

Nivell de detall de facturació mensual per extensió mòbil amb els consums i quotes.

14.2 Valoració de les ofertes
a)

Valoració del preu: preu global i preus d’ampliació (Lots 1 i 2) i preus de roaming
(Lot 2):

Es tindran en compte dos decimals.
Les proposicions que no continguin oferta de tots els preus unitaris seran excloses.
No s’estableixen preus unitaris màxims, i, atenent a la naturalesa dels serveis, i als
costos dels mateixos, els preus unitaris de zero euros es consideren adequats per a
l’efectiu compliment del contracte, independentment dels paràmetres que s’estableixen
per apreciar el caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes. No seran admeses les
ofertes que incloguin agrupacions de preus unitaris dels serveis.
La determinació de les ofertes de preu global, de preus d’ampliació (aquests considerats
individualment), i de preus de roaming que presentin uns valors anormals o
desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius
següents:
x
x

x

Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior o superior en més de 20 unitats
percentuals al preu unitari ofert per l’altre licitador.
Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors o superiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels preus unitaris oferts. No obstant això,
per al còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors o superiors en
més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica dels preus unitaris oferts. No
obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10
unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que
no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior
a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal o
desproporcionada, la mesa de contractació sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi
presentat perquè la justifiqui per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si
efectivament l’oferta resulta anormal o desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per
contra, l’oferta no resulta anormal ni desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa
sol·licitarà a l’empresa licitadora, mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic
facilitada per l’empresa, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de
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l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de deu
dies, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les
justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del
procediment.
Si la mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa perquè
no compleix les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral.
b)

Pràctica de valoració de les ofertes:

El dia, lloc i hora de celebració de l’acte d’obertura pública dels sobres núm. 2 es
comunicarà a les empreses licitadores a través del perfil de contractant.
La celebració d’aquest acte tindrà lloc en un termini no superior a 7 dies a comptar des
de l’obertura del sobre núm. 1.
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores podran fer constar
davant la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l’acta.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració
que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres núm. 3 .
El dia, lloc i hora de celebració de l’acte d’obertura pública dels sobres núm. 3 es
comunicarà a les empreses licitadores a través del perfil de contractant.
La puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoració que depenguin d’un judici de valor es donarà a conèixer a través del perfil de
contractant amb caràcter previ a la celebració de l’acte públic.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar reflectides en l’acta.
La mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
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Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores
implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar
afectat el principi d’igualtat –en els casos d’errors que impedeixen determinar amb
caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin
realitzar la valoració de les ofertes.
La mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.
D’acord amb l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de 28 de març, mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic (...), l’òrgan de contractació publicarà
íntegrament l’informe de valoració de les proposicions a la Plataforma de serveis de
contractació pública de la Generalitat, llevat de la informació declarada confidencial.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres 2 i/o 3, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula
quaranta-dosena.
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
- La proposició presentada per aquelles empreses públiques o privades que, en el
moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre
de persones treballadores amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que les
seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa des del punt de
vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació. Si varies empreses
licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa
acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge
superior al 2 per cent, tindran preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa
licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb
discapacitat a la seva plantilla.
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Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació, en la qual figuraran les ofertes classificades per
ordre decreixent de valoració i identificada l’oferta més avantatjosa econòmicament.
Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats
en aquest plec.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n
sempre que motivi la seva decisió.
15.2 L’òrgan de contractació, a la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la
mesa, requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament per a què, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent
a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació a què es fa
esment a continuació:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, previstos en els articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en
l’Impost sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de
les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de
persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:
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- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà
mitjançant una declaració responsable.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.
En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents
anteriors, si ha indicat en el DEUC o, en el seu cas, en la declaració responsable, que
l’òrgan de contractació pot obtenir-los directament a través d’una base de dades
nacional de qualsevol Estat de la unió de consulta gratuïta i facilitat la informació
necessària per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un
altre i una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada
notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura
pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre
oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la
qualitat i de gestió mediambiental.
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena.
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat

37

corresponents.
- Pel que fa específicament a l’Oficina d’Explotació Corporativa (OEC) (Clàusules 6.5. i
7.5 del PPT), relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà
efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no
tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució
del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat i
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
- Si és el cas, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.
A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió.
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la
documentació següent, d’acord amb el previst en la clàusula onzena d’aquest plec:
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena.
- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents.
- Pel que fa específicament a l’Oficina d’Explotació Corporativa (OEC) (Clàusules 6.5. i
7.5 del PPT), relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà
efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no
tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució
del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de totes elles quan les hagi contractat i
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.
- Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa esta integrada
per un nombre de persones treballadores discapacitades no inferior al 2% o de què
s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.
15.3 La mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació presentada
per l’empresa o les empreses licitadores que hagin presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
Si la Mesa de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
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errors de caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3
dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes. Aquest fet pot comportar la confiscació de la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, si l’empresa no ha aportat la
documentació justificativa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la constitució de la
garantia definitiva, concorrent dol, culpa o negligència, pot donar lloc a declarar a
l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 60.2.a del
TRLCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC
o en la declaració responsable indicativa del compliment dels requisits previs, així com
en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector
públic prevista en l’article 60.1.e del TRLCSP.

Setzena. Garantia definitiva
16.1 El que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà de constituir a
disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per cent del pressupost de
licitació.
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per
una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida.
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16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar
constància documentada de l’esmentada reposició.
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a
l’empresa l’acord de modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions
de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una revisió d’aquest de
conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la revisió de preus en els contractes
del sector públic del TRLCSP.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.
Dissetena. Renúncia i desistiment
L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment,
abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós
supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.

Divuitena. Adjudicació del contracte
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses
proposades com a adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la
recepció de dita documentació.
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació en un termini de tres mesos a comptar
des de l’obertura de les proposicions.
18.2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en
el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, indicant el termini en què s’ha de
procedir a la formalització del contracte.
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Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
o empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública
essent al seu càrrec les despeses corresponents.
19.2 La formalització del contracte no es podrà efectuar abans que transcorrin quinze
dies hàbils des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors.
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre
la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués
constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de
contractar, d’acord amb l’article 60.2 b del TRLCSP.
En el supòsit que el contracte no es formalitzi en termini per causes imputables a
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis
que la demora li pugui ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de
conformitat amb la clàusula quinzena.
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 26 del TRLCSP i 71
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de
l’adjudicació.
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
19.7 La formalització del contracte es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC) i en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació.
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva
inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
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públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.
Vintena. Retorn de la documentació
Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores.
Si les empreses licitadores no van a retirar dita documentació es procedirà a la seva
destrucció, un cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de
formalització del contracte, sempre que aquesta sigui ferma.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Vint-i-unena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes, són:
1.

Sobre la prestació dels serveis:
Tenen el caràcter d’obligació contractual essencial, als efectes assenyalats a
l’article 223, lletra f), del TRLCSP, els requeriments que figuren en el plec de
prescripcions tècniques següents:








Actitud proactiva.
Adequació permanent a les necessitats.
Adequació i evolució tecnològica.
Garantia de continuïtat.
Procés de relleu per canvi d’operador.
Procés de portabilitat de numeració.
Model de migració a la finalització del contracte.

2. Igualment, té el caràcter d’obligació essencial la renúncia a aplicar clàusules de
permanència de diferent durada i/o d’indemnització per cancel·lació o anul·lació, els
costos dels quals hagin d’anar a càrrec del nou adjudicatari.

Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs
i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o
empreses contractistes l’òrgan de contractació.
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Vint-i-tresena. Programa de treball
Els licitadors han de presentar un programa de treball o pla d’implantació previst a les
clàusules 6.4 i 7.4 del plec de prescripcions tècniques, segons el que estableix l’article
67.6, lletra g, del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
24.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.
24.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes a l’article 212 apartats 4 i
següents del TRLCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en
el contracte.
24.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució (en virtut de
les quals l’empresa contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans
personals o materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o
social, de conformitat amb allò establert en l’article 118 del TRLCSP) es podrà acordar la
imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en
l’article 212 del TRLCSP.
A l’annex 2 es determinen les penalitats per al cas d’incompliment dels acords de nivell
de servei (ANS).
24.4. De conformitat amb el que estableix l’article 212 del TRLCSP, la seva quantia no
podrà ser superior al 10 per 100 del pressupost del contracte.
24.5. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a
proposta del responsable del contracte, que és immediatament executiu, i es faran
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que es constitueixi, quan no
es puguin deduir de les quantitats esmentades.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir
dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
24.6 Si el retard fos produït per motius no imputables a l’empresa contractista s’estarà al
que disposa l’article 213.2 del TRLCSP.
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24.7 En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte
L’òrgan de contractació efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la
correcta execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu
correcte compliment.
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte
Es designen els següents responsables del contracte: la cap de l’Àrea de Coneixement
i Tecnologia del Consorci Localret, i el Subdirector de Planificació i Serveis TIC de la
Diputació de Barcelona. Els responsables del contracte exerciran, a més de les funcions
generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que,
segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per
tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En
concret, tindran les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones;
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada;
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes
aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als
objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als
aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
Vint-i-setena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
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requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
Vint-i-vuitena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es podrà sol·licitar un informe tècnic extern i no vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-novena. Abonaments a l’empresa contractista
29.1 El pagament del preu s’efectuarà per les diferents entitats destinataries dels serveis
(Annex 1), prèvia presentació per l’empresa adjudicatària de la factura corresponent,
conforme la normativa vigent. Pel que fa a la factura electrònica, quant al registre i el
seu format, es tindrà en compte el que s’estableix a la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector
públic.
29.2 El pagament del preu es farà de manera parcial, mitjançant el pagament per mesos
vençuts.
29.3 La facturació dels serveis objecte del contracte per part del contractista es farà
segons els requisits i condicions que s’estableixen a les clàusules 5.14.1. i següents del
plec de prescripcions tècniques (PPT).
29.4 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 218 del TRLCSP.
Trentena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que
es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors,
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una
ordre de l’Administració.
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Trenta-unena. Despeses per l’impuls, implantació, seguiment i coordinació de la
contractació agregada
En concepte de tasques d’impuls, implantació, seguiment i coordinació de la
contractació agregada, els adjudicataris de cada lot hauran d’abonar l’import que resulti
d’aplicar el percentatge del 5 % a l’import d’adjudicació (sense IVA). Aquest percentatge
es distribuirà segons el detall següent:
x
x

El 3% correspon al Consorci Localret.
El 2% restant correspon al conjunt de consells comarcals que mitjançant conveni
manifestin el compromís de col·laborar activament en la gestió del contracte.
L’import a percebre per cada consell comarcal serà proporcional a l’import de
licitació de la respectiva comarca.

En cas de prorrogar-se els contractes, els anteriors percentatges es reduiran a la meitat:
1,50 % i 1 %, respectivament.
Les quantitats resultants s’abonaran directament a cadascun dels ens, prèvia emissió i
lliurament de la corresponent factura per part d'aquests als operadors, en dues fraccions
semestrals per import igual al 50% de cada anualitat, més IVA. La quantia total resultant
correspondrà al 5% de l’import d’adjudicació per al període de vigència inicial del
contracte (4 anys). La primera factura s’emetrà als sis mesos de la formalització del
contracte i les successives semestralment.
Trenta-dosena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
En especial, pel que fa específicament a l’Oficina d’Explotació Corporativa (OEC)
(Clàusules 6.5. i 7.5 del PPT), ha d’aportar relació del nou personal que contracti i
adscrigui a l’execució del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat
Social, mitjançant la presentació dels TC2 corresponents.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) Els contractistes i, si és el cas, les empreses subcontractistes, en la màxima mesura
possible, faran ús del català en els serveis que són objecte del contracte.
d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la
normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que estableix
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el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb
ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a
tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de
conducta següents:
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
Trenta-tresena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l’òrgan
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
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esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el
procediment establert en l’article 211 del TRLCSP.

Trenta-quatrena. Modificació del contracte
34.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic. Aquestes
modificacions són obligatòries per l’empresa contractista.
Les modificacions del contracte es duran a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions,
l’abast i els límits següents:
En cas que s’admeti la cessió del contracte conforme a l’establert en la clàusula trentasisena d’aquest plec, aquesta es tramitarà com a una modificació del contracte.
D’acord amb l’article 9 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació, la successió en la persona de l’empresa contractista per fusió,
absorció, escissió, aportació o transmissió d'empresa o branca d'activitat, així com la
revisió de preus i la cessió del contracte en cas que, en aquests darrers supòsits,
s'admetin en els plecs, s'hauran de tramitar com a modificació de contracte.
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista només es pot donar quan la
necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies imprevisibles, sempre que no
s’alteri la naturalesa global del contracte.
Sens perjudici del que s’assenyala ens els paràgrafs anteriors, l’adjudicatari del
contracte podrà proposar a l’òrgan de contractació la substitució dels serveis adjudicats
per altres que incorporin els avenços o innovacions tecnològiques que millorin les
prestacions o característiques dels adjudicats, sempre que el seu preu no incrementi en
més del 10 per 100.
34.2 Les modificacions del contracte (no previstes) no poden ser substancials i s’han de
limitar a introduir les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la
causa objectiva que motiva la modificació.
Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat
un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les
condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver
figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats
diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada
inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la
modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una
manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important
l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies
diferents de les previstes en aquesta clàusula.
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Trenta-cinquena. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què
s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis
que efectivament se li causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-sisena. Cessió del contracte
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 226
del TRLCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
Trenta-setena. Subcontractació
37.1 L’empresa contractista podrà concertar amb altres empreses la realització parcial
de la prestació objecte d’aquest contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar anticipadament i per escrit a l’òrgan de
contractació la intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que
pretén subcontractar i la identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per referència als elements tècnics i
humans de què disposa i a la seva experiència.
37.2 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 227 del TRLCSP.
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37.3 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
37.4 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en
matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 60 del TRLCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les
empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d’inhabilitació,
d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa contractista les haurà de
substituir.
37.5 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
36.6 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposa l’article 228 i 228 bis del TRLCSP.
Trenta-vuitena. Revisió de preus
En el contracte no procedeix la revisió de preus.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Trenta-novena. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els
articles 222 i 307 del TRLCSP i l’article 204 del RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta
a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau,
requerirà la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes
observats amb ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació
del preu satisfet.
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A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.
Quarantena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia
definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article
102 del TRLCSP.
Quaranta-unena. Resolució del contracte
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en els articles
216.6, 223, 225, 308 i 309 del TRLCSP. En particular, serà causa de resolució del
contracte l’incompliment de les obligacions contractuals essencials especificades en la
clàusula vint-i-unena d’aquest plec.
També són causes de resolució del contracte:
- La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats en la
clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, que hagués exigit un nou procediment de
contractació.
- El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.
- El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.
- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte les
dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb
l’objecte del contracte.
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l’article 224 del TRLCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
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VII. RÈGIM DE RECURSOS I D’INVALIDESA

Quaranta-dosena. Règim de recursos
De conformitat amb el que estableix l’article 40 del TRLCSP, els contractes subjectes a
regulació harmonitzada poden ser objecte de recurs especial en matèria de contractació
amb anterioritat a la interposició del recurs contenciós administratiu, sense que escaigui
la interposició de recursos administratius ordinaris contra aquests. Són susceptibles de
recurs especial els acords d’adjudicació, els plecs reguladors de la licitació i els que
estableixen les característiques de la prestació, així com els actes de tràmit adoptats en
el procediment antecedent, sempre que aquests decideixin directament o indirecta sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment, o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims. Contra la resolució del
recurs especial en matèria de contractació només procedirà la interposició del
corresponent recurs contenciós administratiu.
El recurs especial en matèria de contractació s’ha d’interposar davant l’òrgan de
contractació en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del dia que
es notifiqui o publiqui l’acte impugnat. La presentació de l’escrit d’interposició s’ha de fer
en el registre de l’òrgan de contractació o en el de l’òrgan competent per a resoldre el
recurs. L’esmena dels defectes d’aquest escrit s’ha de dur a terme, si s’escau, en el
termini de tres dies hàbils.
Quaranta-tresena. Règim d’invalidesa
Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst en els articles 31 a 36 del TRLCSP.
Quaranta-quatrena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 1 – ENS PARTICIPANTS EN EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ AGREGADA

NIF

TIPUS
ORGANISME

Adherit
lot 1

Adherit
lot 2

P0802700E

AJ

Ajuntament de les Cabanyes

X

X

P0809300G

AJ

Ajuntament de La Granada

X

X

P0812100F

AJ

Ajuntament de Mediona

X

X

P0814400H

AJ

Ajuntament d'Olèrdola

P0815300I

AJ

Ajuntament de Pacs del Penedès

X

X

P0820500G

AJ

Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues

X

X

P0823200A

AJ

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles

X

X

P0823600B

AJ

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

X

X

P0824000D

AJ

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

X

X

P0827300E

AJ

Ajuntament de Subirats

X

X

P0828700E

AJ

Ajuntament de Torrelavit

P5800013D

CC

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

X

X

V62024146

CS

CS Promoció Turística del Penedès

X

X

P0800800E

AJ

Ajuntament d'Argençola

X

X

P0802100H

AJ

Ajuntament de Bellprat

X

X

P0802500I

AJ

Ajuntament del Bruc

X

X

P0802800C

AJ

Ajuntament de Cabrera d'Anoia

X

X

P0803100G

AJ

Ajuntament de Calaf

X

X

P0803600F

AJ

Ajuntament de Calonge de Segarra

X

X

P0804300B

AJ

Ajuntament de Capellades

X

X

P0804700C

AJ

Ajuntament de Carme

X

X

P0805900H

AJ

Ajuntament de Castellfollit de Riubregós

X

P0807000E

AJ

Ajuntament de Copons

X

X

P0816100B

AJ

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

X

X

P0810100H

AJ

Ajuntament d'Igualada

X

X

P0810200F

AJ

Ajuntament de Jorba

X

X

P0810300D

AJ

Ajuntament de La Llacuna

X

X

P0811800B

AJ

Ajuntament de Masquefa

X

X

P0813200C

AJ

Ajuntament de Montmaneu

X

X

P0814200B

AJ

Ajuntament d'Òdena

X

X

P0815100C

AJ

Ajuntament d'Orpí

X

X

P0816000D

AJ

Ajuntament de Piera

X

X

P0816400F

AJ

Ajuntament de La Pobla de Claramunt

X

X

P0818400D

AJ

Ajuntament de Rubió

ORGANISME

X

X

X
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Observacions

P0822600C

AJ

Ajuntament de Sant Martí de Tous

X

X

P0822800I

AJ

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles

X

X

P0825700H

AJ

Ajuntament de Santa Maria de Miralles

X

P0828600G

AJ

Ajuntament de La Torre de Claramunt

X

X

P0829200E

AJ

Ajuntament de Vallbona d'Anoia

X

X

P0829800B

AJ

Ajuntament de Veciana

X

X

P5800006H

CC

Consell Comarcal de l'Anoia

X

X

P0800069G

CS

CS Promoció de l'Alta Anoia

X

X

P0801000A

AJ

Ajuntament d'Artés

X

X

P0801800D

AJ

Ajuntament de Balsareny

X

X

P0803700D

AJ

Ajuntament de Callús

P0805800J

AJ

Ajuntament de Castellfollit del Boix

X

X

P0806000F

AJ

Ajuntament de Castellgalí

X

X

P0806100D

AJ

Ajuntament de Castellnou de Bages

X

X

P0808300H

AJ

Ajuntament de Fonollosa

X

X

P0808900E

AJ

Ajuntament de Gaià

X

X

P0824200J

AJ

Ajuntament de Marganell

X

X

P0812600E

AJ

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

X

X

P0813800J

AJ

Ajuntament de Mura

X

X

P0813900H

AJ

Ajuntament de Navarcles

X

X

P0814000F

AJ

Ajuntament de Navàs

X

X

P0817700H

AJ

Ajuntament de Rajadell

X

X

P0819000A

AJ

Ajuntament de Sallent

X

X

P0821100E

AJ

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

X

X

P0821200C

AJ

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

X

X

P0822500E

AJ

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

P0822900G

AJ

Ajuntament de Sant Mateu de Bages

X

X

P0809700H

AJ

Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola

X

X

P0826200H

AJ

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

X

X

P0819100I

AJ

Ajuntament de Santpedor

X

X

P0827400C

AJ

Ajuntament de Súria

X

X

P0827700F

AJ

Ajuntament de Talamanca

X

X

P5800009B

CC

Consell Comarcal del Bages

X

X

P0800313I

MM

Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

X

X

B58865817

SM

SM Serveis Municipals de Navàs

X

P0800100J

AJ

Ajuntament d'Abrera

X

X

P0802000J

AJ

Ajuntament de Begues

X

X

P0806500E

AJ

Ajuntament de Castellví de Rosanes

X

X

P0806800I

AJ

Ajuntament de Collbató

X

X

P0807100C

AJ

Ajuntament de Corbera de Llobregat

X

X

X
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X

P0807500D

AJ

Ajuntament d'Esparreguera

X

X

P0807600B

AJ

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

X

X

P0811300C

AJ

Ajuntament de Martorell

X

X

P0812200D

AJ

Ajuntament de Molins de Rei

X

X

P0814600C

AJ

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

X

X

P0815600B

AJ

Ajuntament de Pallejà

X

X

P0815700J

AJ

Ajuntament del Papiol

X

X

P0819500J

AJ

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

X

X

P0820700C

AJ

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovíres

X

X

P0821000G

AJ

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

X

X

P0821900H

AJ

Ajuntament de Sant Just Desvern

X

X

P0824400F

AJ

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

X

X

P0828900A

AJ

Ajuntament de Torrelles de Llobregat

X

X

P0829600F

AJ

Ajuntament de Vallirana

X

X

P5800011H

CC

Consell Comarcal del Baix Llobregat

X

X

B63727762

SM

SM SAB-URBÀ (Sant Andreu de la Barca)

X

X

P0801500J

AJ

Ajuntament de Badalona

X

X

P0810000J

AJ

Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat

X

X

Q0801412H

CS

CS Badalona Sud

X

X

Q0801670A

OAM

OAM Badalona Museu

X

X

P5801505H

IM

IM Badalona Promoció per l'Ocupació

X

X

P5801502E

IM

IM Badalona-Serveis Personals

X

X

A08808461

SM

SM Badalona Comunicació

X

X

B65310062

SM

X

X

A58363938

SM

X

X

P0801100I

AJ

Ajuntament d'Avià

X

X

P0801600H

AJ

Ajuntament de Bagà

X

X

P0802200F

AJ

Ajuntament de Berga

X

X

P0804400J

AJ

Ajuntament de Capolat

X

P0804800A

AJ

Ajuntament de Casserres

X

X

P0805600D

AJ

Ajuntament de Castell de l'Areny

X

X

P0804900I

AJ

Ajuntament de Castellar del Riu

X

X

P0826800E

AJ

Ajuntament de Cercs

X

X

P5826803H

OAM

OAM Cercs Museu de les Mines

X

X

P0809200I

AJ

Ajuntament de Gisclareny

X

X

P2512900H

AJ

Ajuntament de Gósol

X

X

P0809800F

AJ

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

X

X

P0812900I

AJ

Ajuntament de Montclar

X

X

P0813100E

AJ

Ajuntament de Montmajor

X

X

P0814300J

AJ

Ajuntament de Olvan

X

X

SM Badalona Cultura
SM La Farga Gestió d'Equipaments Municipals,
(L'Hospitalet)
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inici el 01/01/2019

inici el 01/01/2019

P0816500C

AJ

Ajuntament de La Pobla de Lillet

X

X

P0817400E

AJ

Ajuntament de Puig-reig

X

X

P0818900C

AJ

Ajuntament de Saldes

X

X

P0821500F

AJ

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà

X

X

P0831100C

AJ

Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

X

X

P0829300C

AJ

Ajuntament de Vallcebre

X

X

P0830000F

AJ

Ajuntament de Vilada

X

X

P0830900G

AJ

Ajuntament de Viver i Serrateix

X

X

P0800015J

CC

Consell Comarcal del Berguedà

X

X

P5826801B

CS

CS Agència de Desenvolupament del Berguedà

X

X

P0807300I

AJ

Ajuntament de Cubelles

X

X

P0814700A

AJ

Ajuntament d'Olivella

X

X

P0827000A

AJ

Ajuntament de Sitges

X

X

P5800020I

CC

Consell Comarcal del Garraf

X

X

P0803000I

AJ

Ajuntament de Cabrils

X

X

P0803400A

AJ

Ajuntament de Calders

X

X

P0805400I

AJ

Ajuntament de Castellcir

X

X

P0806300J

AJ

Ajuntament de Castellterçol

X

X

P0806900G

AJ

Ajuntament de Collsuspina

X

P0807800H

AJ

Ajuntament de l'Estany

X

X

P0809400E

AJ

Ajuntament de Granera

X

X

P0812700C

AJ

Ajuntament de Monistrol de Calders

X

X

P0825800F

AJ

Ajuntament de Santa Maria d'Oló

X

X

P0800317J

CC

Consell Comarcal del Moianès

X

X

Q5856406C

CS

CS Moianès

X

X

P0800400D

AJ

Ajuntament d'Alpens

X

X

P0801700F

AJ

Ajuntament de Balenyà

P0802600G

AJ

Ajuntament del Brull

X

X

P0806600C

AJ

Ajuntament de Centelles

X

X

P1706900F

AJ

Ajuntament d'Espinelves (Girona)

X

X

P0825400E

AJ

Ajuntament de Santa Maria de Corcó

X

X

P0808200J

AJ

Ajuntament de Folgueroles

X

X

P0809900D

AJ

Ajuntament de Gurb

P0810800C

AJ

Ajuntament de Lluçà

X

X

P0811100G

AJ

Ajuntament de Manlleu

X

X

P0811600F

AJ

Ajuntament de Masies de Voltregà, Les

P0813000G

AJ

Ajuntament de Montesquiu

X

X

P0812800A

AJ

Ajuntament de Muntanyola

X

X

P0814800I

AJ

Ajuntament d'Olost

X

X

P0814900G

AJ

Ajuntament d'Orís

X

X

X

X
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X

P0815000E

AJ

Ajuntament d'Oristà

X

X

P0817000C

AJ

Ajuntament de Prats de Lluçanès

X

X

P0818500A

AJ

Ajuntament de Rupit i Pruit

X

X

P0819400C

AJ

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

X

X

P0819800D

AJ

Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau

X

P0821400I

AJ

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

X

P0821800J

AJ

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

X

X

P0822200B

AJ

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

X

X

P0823700J

AJ

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

X

X

P0824100B

AJ

Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort

X

X

P0826500A

AJ

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

X

X

P0824300H

AJ

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà

X

X

P0824600A

AJ

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

X

X

P0824700I

AJ

Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

X

X

P0826900C

AJ

Ajuntament de Seva

X

X

P0827100I

AJ

Ajuntament de Sobremunt

X

X

P0827200G

AJ

Ajuntament de Sora

X

X

P0827800D

AJ

Ajuntament de Taradell

X

X

P0827500J

AJ

Ajuntament de Tavèrnoles

P0828000J

AJ

Ajuntament de Tavertet

X

X

P0828300D

AJ

Ajuntament de Tona

X

X

P0828500I

AJ

Ajuntament de Torelló

X

X

P1723400F

AJ

Ajuntament de Viladrau

X

X

P0830400H

AJ

Ajuntament de Vilanova de Sau

X

X

P5800015I

CC

Consell Comarcal d'Osona

X

X

P5830401E

CS

CS Guilleries-Savassona

X

X

P0800097H

CS

CS Lluçanès

X

X

P0800147A

CS

CS Serveis Socials Osona

X

X

P0800157J

CS

CS Vall del Ges, Orís i Bisaura

X

X

P0800314G

EMD

EMD Sant Miquel de Balenyà (Seva)

X

X

P0800024B

MM

Mancomunitat La Plana

P0808100B

AJ

Ajuntament de Fogars de la Selva

X

X

P0831200A

AJ

Ajuntament de Badia del Vallès

X

X

P0825200I

AJ

Ajuntament de Barberà del Vallès

X

X

P0805000G

AJ

Ajuntament de Castellar del Vallès

X

X

P0805300A

AJ

Ajuntament de Castellbisbal

X

X

P0811900J

AJ

Ajuntament de Matadepera

X

X

P0812400J

AJ

Ajuntament de Montcada i Reixac

X

X

P0815500D

AJ

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

X

X

P0816600A

AJ

Ajuntament de Polinyà

X

X

X

X
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P0817800F

AJ

Ajuntament de Rellinars

X

X

P0818300F

AJ

Ajuntament de Rubí

X

X

P0822100D

AJ

Ajuntament de Sant Llorenç Savall

X

X

P0823800H

AJ

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

X

X

P0826700G

AJ

Ajuntament de Sentmenat

X

X

P0829000I

AJ

Ajuntament d'Ullastrell

X

X

P0829100G

AJ

Ajuntament de Vacarisses

X

X

P0830100D

AJ

Ajuntament de Viladecavalls

X

X

P5800007F

CC

Consell Comarcal del Vallès Occidental

X

X

P0800121F

CS

CS Gestió Residus del Vallès Occidental

X

X

P0800003F

EMD

EMD Valldoreix

X

X

P0801400C

AJ

Ajuntament d'Aiguafreda

X

X

P0800500A

AJ

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

X

X

P0802300D

AJ

Ajuntament de Bigues i Riells

X

X

P0803300C

AJ

Ajuntament de Caldes de Montbui

X

X

P0804000H

AJ

Ajuntament de Canovelles

X

X

P0804500G

AJ

Ajuntament de Cardedeu

X

X

P0808000D

AJ

Ajuntament de Fogars de Montclús

X

X

P0808700I

AJ

Ajuntament de La Garriga

X

X

P0810400B

AJ

Ajuntament de La Llagosta

X

X

P0810600G

AJ

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

X

X

P0810700E

AJ

Ajuntament de Lliçà de Vall

X

X

P0811400A

AJ

Ajuntament de Martorelles

X

P0813400I

AJ

Ajuntament de Montmeló

P0813500F

AJ

Ajuntament de Montornès del Vallès

X

X

P0813600D

AJ

Ajuntament de Montseny

X

X

P0815800H

AJ

Ajuntament de Parets del Vallès

X

X

P0818000B

AJ

Ajuntament de la Roca del Vallès

X

X

P0820100F

AJ

Ajuntament de Sant Celoni

X

X

P0820600E

AJ

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

X

X

P0820900I

AJ

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

X

X

P0820800A

AJ

Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

X

X

P0824800G

AJ

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

X

X

P0825600J

AJ

Ajuntament de Santa Maria de Martorelles

X

X

P0825900D

AJ

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

X

X

P0829500H

AJ

Ajuntament de Vallgorguina

X

X

P0829700D

AJ

Ajuntament de Vallromanes

X

X

P0830700A

AJ

Ajuntament de Vilalba Sasserra

X

X

P5809508D

MM

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes

X

X

P5800010J

CC

Consell Comarcal del Vallès Oriental

X

X

X
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P5809509B

CS

CS Gestió Residus del Vallès Oriental

X

X

B61116117

SM

SM Serveis Municipals de Montseny

X

P5800043A

CS

CS Localret

X

X

P0800000B

D

Diputació de Barcelona

X

X

P5800017E

CS

CCCB-Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

X

X

P5800037C

CS

CS Museu Tèxtil de Terrassa

X

X

P5800044I

CS

CS Parc Agrari del Baix Llobregat

X

X

P0800066C

CS

CS Parc Collserola

X

X

P0800047C

CS

CS Parc Serralada Litoral

P5800036E

CS

CS Patrimoni de Sitges

X

X

P5800024A

OAD

Institut del teatre

X

X

Q0826004D

OAD

Patronat d'Apostes

X

X

P5800016G

OAD

ORGT-Organisme de Gestió Tributària

X

X

X
234

X
241

B65908337

SD
TOTAL

X

XAL-Xarxa Audiovisual Local
248

TIPUS
ORGANISME

Significat

AJ

Ajuntament

D

Diputació Barcelona

CC

Consell Comarcal

CS

Consorci

EMD

Entitat Municipal Descentralitzada

MM

Mancomunitat de Municipis

OAD /OAM

Organisme Autònom Diputació / Municipal

IM /PL / PM

Institut / Patronat Local / Municipal

SD

Societat Anònima Diputació

SM

Societat Municipal
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ANNEX 2 – TAULA D’ACORDS DE NIVELL DE SERVEIS (ANS) I PENALITATS

Lot 1: Serveis de comunicacions fixes de veu i dades

Codi
100DEVO

Àmbit
d'aplicació
ens/corpo

Penalitat
Indicador
Actualització del
Pla de devolució

Mètrica
1 mes abans de la
finalització del contracte

Fórmula de càlcul
(en blanc)

Valor límit
1 mes abans de la
finalització del
contracte

101DEVO

ens/corpo

Lliurament de
l’informe final del
servei

1 Setmana abans de la
finalització del contracte

(en blanc)

1 setmana abans de
finalitzar el contracte

102DEVO

ens/corpo

Lliurament del Pla
de devolució

Abans de 12 mesos abans
de la finalització del
contracte

(en blanc)

12 mesos abans de la
finalització del
contracte

103DISP

ens/corpo

% Disponibilitat
accés a Internet
centralitzat

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible
individualment.

% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)

>= 99,93%

60

en superar-se el llindar per
dia o fracció, 500€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 500€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 50€ diaris per
cadascun del ens afectats
parcial o complertament fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
en no superar-se el llindar
500€ per xarxa afectada
(XIC,XB,XP,XEM,XORGT o
d'altres existents).

104DISP

ens/corpo

105DISP

ens/corpo

106DISP

corpo

107DISP

corpo

108DISP

ens/corpo

109DISP

ens/corpo

110DISP

ens/corpo

% Disponibilitat
accés a Internet
descentralitzat

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible
individualment.

% disponibilitat
>= 99,9%
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)
% Disponibilitat
Percentatge de temps
% disponibilitat
>= 99,93%
mensual en que el servei
accés a xarxa
individual = (Ttotal
està disponible
multiservei
mensual – Tno
individualment.
disponible) / (Ttotal
mensual)
% Disponibilitat
Percentatge de temps
% disponibilitat anella = >= 99,93%
mensual descomptades les
anelles de fibra
(Ttotal mensual – Tno
aturades autoritzades, sense disponible) / (Ttotal
corporativa
incomunicacions a cap dels
mensual)
nodes de cap de les anelles
corporatives.
% Disponibilitat
Percentatge de temps
% disponibilitat
>= 99,99%
mensual en que el servei
enllaç DWDM
individual = (Ttotal
està disponible
mensual – Tno
individualment.
disponible) / (Ttotal
mensual)
% Disponibilitat
Percentatge de temps
% disponibilitat
>= 99,8%
mensual en que el servei
individual de
individual = (Ttotal
l’accés bàsic XDSI està disponible
mensual – Tno
individualment.
disponible) / (Ttotal
mensual)
% Disponibilitat
Percentatge de temps
% disponibilitat
>= 99,9%
mensual en que el servei
individual de
individual = (Ttotal
està disponible
l’accés primari
mensual – Tno
individualment.
disponible) / (Ttotal
XDSI
mensual)
% Disponibilitat
Percentatge de temps
% disponibilitat
>= 99,8%
individual de la línia mensual en que el servei
individual = (Ttotal
està disponible
analògica
mensual – Tno

61

en no superar-se el llindar
100€

en no superar-se el llindar
1000€

en no superar-se el llindar
1000€

en no superar-se el llindar
1000€

en no superar-se el llindar
20€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
en no superar-se el llindar
40€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
en no superar-se el llindar
20€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima

individualment.

disponible) / (Ttotal
mensual)
% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)
% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)
% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)
% disponibilitat servei
en horari d'atenció=
(Ttotal mensual en
horari d'atenció – Tno
disponible en horari
d'atenció) / (Ttotal
mensual en horari
d'atenció)
% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)
% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno

111DISP

ens/corpo

% Disponibilitat
individual de la
solució de
centraleta en xarxa

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible
individualment.

112DISP

ens/corpo

% Disponibilitat
individual del
troncal SIP

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible
individualment.

113DISP

corpo

% Disponibilitat
solució
d’allotjament

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible
individualment.

114DISP

corpo

% Disponibilitat de
servei del centre
d’atenció de
trucades d’ORGT

Percentatge de temps
mensual en que el servei del
centre d’atenció de trucades
d’ORGT està disponible dins
l’horari d’atenció al client
d’aquest centre.

115DISP

corpo

% Disponibilitat de
la xarxa local de
les seus/nodes
amb criticitat alta

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible per
equipament

116DISP

corpo

% Disponibilitat de
la xarxa local de
les seus/nodes

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible per
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penalitat prevista per la llei.

>= 99,93%

en no superar-se el llindar
50€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

>= 99,93%

en no superar-se el llindar
40€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

>= 99,982%

en no superar el llindar, 500
€ per cada hora o fracció
sense servei fins arribar al
màxim permès per la llei

>99,99%

200 € per cada hora o
fracció sense servei fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

>= 99,5%

en no superar-se el llindar
100€ per cada equipament
afectat fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en no superar-se el llindar
50€ per cada equipament
afectat fins assolir la

>= 99%

amb criticitat
mitjana

equipament

disponible) / (Ttotal
mensual)
% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)
% Correcció = ABS
(Import fact - import
incorrecte) / Import fact

>= 95%

Temps facturació = T
factura - T última
trucada

30 dies

(en blanc)

almenys 1 reunió anual

Tresposta comercial =
Tresposta – Tsol·licitud

< 7 dies naturals des
de la sol·licitud

117DISP

corpo

% Disponibilitat a la
resta de centres i
als serves de la
xarxa local

Percentatge de temps
mensual en que el servei
està disponible per
equipament

118FACT

ens/corpo

Adequació de la
factura a serveis,
dimensionats i
costos contractats

Validació dels serveis
facturats per l'operador
adjudicatari en dimensionat i
cost.

119FACT

ens/corpo

Lliurament de la
facturació en
termini

120GCOM
121GCOM

ens/corpo
ens/corpo

Temps màxim transcorregut
des que es genera el trànsit
(última trucada) fins a la
recepció de la factura (suport
paper + detall en suport
electrònic)
Garantia d'evolució (en blanc)
tecnològica.
Temps de resposta Temps màxim transcorregut
des de la petició d'oferta de
comercial per a
serveis / projectes per part
serveis existents
del client fins a la recepció
en el catàleg del
d'aquesta.
contracte que no
requereixen
NOTA: Es podran considerar
realització de
projectes o estudis com no retornades aquelles
ofertes que no s'adeqüin a la
sol·licitud.
NOTA: Es podrà sol·licitar
resposta de forma urgent, en
cas de necessitat.

63

màxima penalitat prevista
per la llei.

> 99,99%

en no superar-se el llindar
20€ per cada
equipament/servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
en no superar-se el llindar,
un 2% del import de les
factures no adequades fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 50€ per
cadascuna de les factures
endarrerides fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
ONS-Objectiu de Nivell de
Servei
en superar-se el llindar 50€
diaris per cadascun dels
serveis afectats, parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.

122GCOM

ens/corpo

123IMPL

ens/corpo

124IMPL

ens/corpo

125IMPL

ens/corpo

Temps de resposta
comercial per a
serveis que
requereixen
realització de
projectes o estudis

Generació eina
personalitzada per
a l’elaboració
automàtica de la
facturació en el
format indicat per
la Diputació i les
entitats
destinatàries (Fase
I)
Generació eina
personalitzada per
a l’elaboració
automàtica de la
facturació en el
format indicat per
la Diputació i les
entitats
destinatàries (Fase
II)
Lliurament Pla
d'implantació

Temps màxim transcorregut
des de la petició d'oferta de
serveis / projectes per part
del client fins a la recepció
d'aquesta.

Tresposta comercial =
Tresposta – Tsol·licitud

NOTA: Es podran considerar
com no retornades aquelles
ofertes que no s'adeqüin a la
sol·licitud.
NOTA: Es podrà sol·licitar
resposta de forma urgent, en
cas de necessitat.
Temps des de la data d’inici
Tgeneració_automatis
del contracte fins a que el
me = Tvalidació –
contractista presenta
Tdata_inici_contracte
l’automatisme per a generar
les factures i aquest és
validat

< 30 dies naturals des
de la sol·licitud

Data d'inici de contracte 500€ en superar el llindar i
+ 3 mesos
per cada 5 dies laborals per
sobre de la data fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.

Temps des de la data d’inici
del contracte fins a que el
contractista presenta
l’automatisme per a generar
les factures i aquest és
validat

Tgeneració_automatis
me = Tvalidació –
Tdata_inici_contracte

Abans de 30 dies posteriors
a la data d’inici del contracte

Temps informes = T
<= 1 mes
(inici contracte +30) – T

64

en superar-se el llindar 50€
diaris per cadascun dels
serveis afectats, parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.

Data d'inici de contracte 500€ en superar el llindar i
+ 6 mesos
per cada 5 dies laborals per
sobre de la data fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.

per cada dia o fracció que
es superi el llindar 1000€

lliurament
126IMPL

ens/corpo

127IMPL

corpo

128IMPL

Endarreriment del
lliurament setmanal
dels informes
seguiment
d’implantació
(migració)
Posada en marxa
dels serveis de
comunicacions de
dades i accés a
internet (migració)

Temps d'endarreriment
transcorregut des de la data
de lliurament prevista fins al
lliurament dels informes
corresponents.

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tlliurament previst Taturada

els dimecres de cada
mes o següent dia
laborable més proper
cas que siguin festius.

Abans dels 12 mesos
posteriors a la data inici del
contracte

(en blanc)

<= Data inici de
contracte + 12 mesos

corpo

Posada en marxa
Abans dels 6 mesos
del accés a internet posteriors a la data inici del
contracte
centralitzat

(en blanc)

<= Data inici de
contracte + 6 mesos

129IMPL

corpo

Posada en marxa
de la xarxa
Backbone

Abans dels 6 mesos
posteriors a la data inici del
contracte

(en blanc)

<= Data inici de
contracte + 6 mesos

130IMPL

ens

Posada en marxa
dels serveis de
comunicacions de
dades i accés a
internet (migració)

Abans dels 6 mesos
posteriors a la data inici del
contracte

(en blanc)

<= Data inici de
contracte + 6 mesos

65

fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
per cada dia o fracció que
es superi el llindar 150€ fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

en superar-se el llindar per
dia o fracció, 300€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 300€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 300€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 100€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la

131IMPL

corpo

FASE 1 de posada
en marxa dels
serveis XEM

Punts de fibra XEM instal·lats

132IMPL

corpo

FASE 2 de posada
en marxa dels
serveis XB

Punts de fibra XB instal·lats

133IMPL

corpo

FASE 2 de posada
en marxa dels
serveis XEM

Punts de fibra XEM instal·lats

134IMPL

corpo

FASE I de posada
en marxa dels
serveis XB

Punts de fibra XB instal·lats

135IMPL

corpo

Posada en marxa
dels serveis de
comunicacions de
veu fixa (migració)

Abans dels 12 mesos
posteriors a la data d’inici del
contracte

136IMPL

ens

Posada en marxa
dels serveis de
comunicacions de
veu fixa (migració)

Abans dels 6 mesos
posteriors a la data d’inici del
contracte

66

màxima penalitat prevista
per la llei.
A data d'inici de
50% dels punts de fibra en no superar-se el llindar,
demanats desplegats
contracte + 6 mesos,
100€ diaris per cadascun
diferència entre el 50%
del ens afectats fins assolir
dels punts de fibra XEM
la màxima penalitat prevista
demanats i els punts de
per la llei.
fibra XEM instal·lats.
Diferència entre el 75% 75% dels punts de fibra en no superar-se el llindar,
demanats desplegats
dels punts de fibra XB
200€ diaris per cadascun
demanats i els
del ens afectats fins assolir
instal·lats a data d'inici
la màxima penalitat prevista
de contracte + 9 mesos
per la llei.
Diferència entre el 75% 75% dels punts de fibra en no superar-se el llindar,
dels punts de fibra XEM demanats desplegats
200€ diaris per cadascun
demanats i els
del ens afectats fins assolir
instal·lats a data d'inici
la màxima penalitat prevista
de contracte + 9 mesos
per la llei.
Diferència entre el
50% dels punts de fibra en no superar-se el llindar,
demanats desplegats
100% dels punts de
100€ diaris per cadascun
fibra XB demanats i els
del ens afectats fins assolir
instal·lats a data d'inici
la màxima penalitat prevista
de contracte + 6 mesos
per la llei.
(en blanc)
<= Data inici de
en superar-se el llindar per
contracte + 12 mesos
dia o fracció, 300€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
(en blanc)
<= Data inici de
en superar-se el llindar per
contracte + 6 mesos
dia o fracció, 100€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o

137IMPL

ens/corpo

138IMPL

corpo

139IMPL

ens/corpo

140IMPL

corpo

141INCI

ens/corpo

Posada en marxa
dels serveis de
gravació de
trucades (migració)
Posada en marxa
dels serveis del
Centre Atenció de
Trucades (CAT) de
l'ORGT (migració)
Temps màxim de
portabilitat de
numeració.
Nota: Aquest ANS
és vàlid també en
migracions al llarg
de la durada del
contracte.
Temps màxim per
al trasllat i posta
en marxa efectiva
de la solució
d’allotjament

Tres mesos després de l'inici (en blanc)
del contracte

<= Data inici de
contracte + 3 mesos

Sis mesos després de l'inici
del contracte

<= Data inici de
contracte + 6 mesos

Percentatge màxim
d'incidències o
avaries repetides
en 10 dies naturals

(en blanc)

complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar el llindar 100€
per cada dia natural
d'endarreriment fins arribar
al màxim permès per la llei.
en superar el llindar 500€
per cada dia natural
d'endarreriment

Temps màxim de no operació Tmp=Tentregaper cada línia o rang de
TSol·licitud-Taturada
línies portades

<= 6hores

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Temps màxim transcorregut
des de la data d’inici del
contracte fins que el
contractista trasllada i posa
en marxa la solució
d’allotjament

Timplantació =
Tposada_en_marxa –
Tdata_inici_contracte

6 mesos

Percentatge màxim
d'incidències o avaries
mensuals que s'han repetit
dins d'un període temporal
de 10 dies naturals

% Avaries rep = (núm.
Incidències repetides
en 10 dies) / (núm..
incidències mensuals)

< 2%

en superar-se el llindar per
dia o fracció, 100€ diaris
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar, 30€
per cada servei afectat fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
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142INCI

ens/corpo

143INCI

corpo

144INCI

ens/corpo

145INCI

corpo

146INCI

ens/corpo

147INCI

ens/corpo

Proactivitat

Percentatge d'incidències o
avaries detectades en un
mes per l'operador amb
anterioritat a la seva
notificació per part del client.
(excepte LAN CPD's)
Proactivitat en
Percentatge d'incidències o
avaries detectades en un
LAN-CPD
mes per l'operador amb
anterioritat a la seva
notificació per part del client.
Temps de resolució Temps màxim transcorregut
entre la notificació (entès
d'incidències o
avaries molt greus com detecció) d'una
incidència o avaria molt greu
i la resolució d'aquesta

% Proact = (núm.
>= 90%
incidències proactiv
mensuals) / (núm.. total
incidències mensuals)

en no superar-se el llindar
30€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

% Proact = (núm.
>= 90%
incidències proactiv
mensuals a LAN cpd) /
(núm.. total incidències
mensuals a LAN cpd)
Tresolució incidències
< 4h
molt greus = Tresolució
- Tnotificació Taturada

en no superar-se el llindar
30€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

Temps de resolució
d'incidències o
avaries a la LAN
del CPD

Temps màxim transcorregut
entre la notificació (entès
com detecció) d'una
incidència o avaria a
qualsevol dels CPD's i la
resolució d'aquesta
Temps de resolució Temps màxim transcorregut
entre la notificació (entès
d'incidències o
com detecció) d'una
avaries greus
incidència o avaria greu i la
resolució d'aquesta

Tresolució incidències
LAN cpd = Tresolució Tdetecció - Taturada

< 2h

Tresolució incidències
greus = Tresolució Tnotificació - Taturada

< 7h

Temps de resolució Temps màxim transcorregut
entre la notificació (entès
d'incidències o
com detecció) d'una
avaries lleus
incidència o avaria lleu i la
resolució d'aquesta.

Tresolució incidències
lleus = Tresolució Tnotificació - Taturada

< 24h
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en superar-se el llindar per
hora o fracció, 100€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
hora o fracció, 100€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
hora o fracció, 75€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
hora o fracció, 30€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista

per la llei.
148INCI

ens/corpo

Temps de detecció
d'atac denegació
d'un servei
(ciberincident)

Temps màxim transcorregut
entre l'aparició d'un atac fins
a la detecció d'aquest per
part de l'operador

Tdetecció atac =
Tdetecció - Taparició
atac

< 30 minuts

149INCI

ens/corpo

Temps de
notificació
d'incident de
seguretat.

Temps màxim transcorregut
entre la detecció d'un atac
per part de l'operador i la
comunicació d'aquest al
client .

Tnotificació atac =
Tcomunicació Tdetecció - Taturada

< 15 minuts

150INCI

ens/corpo

Temps de mitigació
d'incidències o
peticions extremes
de seguretat

151INCI

ens/corpo

152INFO

ens/corpo

Temps màxim transcorregut
entre la notificació per part
del client o detecció per part
de l'operador d'una
incidència o avaria extrema i
la mitigació d'aquesta.
Temps de mitigació Temps màxim transcorregut
entre la notificació per part
d'incidències o
del client o detecció per part
peticions urgents
de l'operador d'una
de seguretat
incidència o avaria urgent i la
mitigació d'aquesta.
Lliurament
Temps transcorregut des del
final d'un període de
d'informes d’ANS
mostreig fins al lliurament
dels informes corresponents.
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Tmitigació incidències
< 20 minuts
extremes = Tmitigació Tnotificació/detecció Taturada

Tmitigació incidències
urgent = Tmitigació Tnotificació/detecció Taturada

< 35 minuts

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tlliurament previst Taturada

< = 25 dies laborables

en superar-se el llindar per
cada 5 minuts addicionals,
50€ per cadascun dels
serveis afectats fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
cada 5 minuts addicionals,
50€ per cadascun dels
serveis afectats fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
cada 5 minuts addicionals,
50€ per cadascun dels
serveis afectats fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
cada 5 minuts addicionals,
40€ per cadascun dels
serveis afectats fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
per cada dia o fracció que
es superi el llindar 200€

153INFO

ens/corpo

154INFO

ens/corpo

155INFO

corpo

156INFO

ens/corpo

157PCS

ens/corpo

Lliurament
informes globals
semestrals dels
inventaris dels
serveis contractats,
així com el resum
dels costos tant en
concepte de quotes
com de trànsit
Servei de
manteniment i
suport de xarxa –
Lliurament informe
incidències
Servei de
manteniment i
suport de xarxa –
Lliurament informe
mensual
Endarreriment del
lliurament setmanal
dels informes
seguiment
d’incidències
Modificacions o
canvis en els
serveis que
requereixin un
canvi en la
infraestructura

Temps transcorregut des del
final d'un període de
mostreig fins al lliurament
dels informes corresponents.

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tfinal mostreig Taturada

<= 6 mesos

per cada dia o fracció que
es superi el llindar 500€

Temps transcorregut des del
tancament de la incidència
fins al lliurament de l’informe
corresponent.

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tfinal mostreig Taturada

<= 1 dia natural

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Temps transcorregut des de
l’inici del mes fins al
lliurament dels informes
corresponents.

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tfinal mostreig Taturada

<= 10 dies naturals

per cada dia o fracció que
es superi el llindar 200€

Temps d'endarreriment
transcorregut des de la data
de lliurament prevista fins al
lliurament dels informes
corresponents.
Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud de
modificació d'un servei i la
modificació d'aquest per part
del contractista.

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tlliurament previst Taturada

els dimecres de cada
mes o següent dia
laborable més proper
cas que siguin festius.

per cada dia o fracció que
es superi el llindar 50€ fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

Tcanvi = Tcanvi Tsol·licitud – Taturada

<= 15 dies naturals (30
per primaris)

en superar-se el llindar per
dia o fracció 30€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
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158PCS

ens/corpo

Modificacions o
canvis en els
serveis que
requereixin
únicament
reconfiguració
d’equipament
Endarreriments
sobre la data
programada de
trasllat d'usuaris
dins la mateixa seu
o entre seus.
Temps màxim de
provisió d’accés a
Internet centralitzat

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud de canvi
d'un servei per part del client
i la restitució total del servei
amb l’execució efectiva del
canvi realitzada.

159PCS

corpo

160PROV

ens/corpo

161PROV

Tcanvi = Tcanvi Tsol·licitud – Taturada

<= 2 dies naturals

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 45 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

ens/corpo

Temps màxim de
provisió d’accés a
Internet
descentralitzat

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 30 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

162PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió d’accés a
xarxa multiservei

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 45 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

163PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió d’accés
bàsic XDSI

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el

Tprovisió = Tliurament - <= 15 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

Dies d'endarreriment per
T endarreriment_trasllat 3 hores
sobre de la data programada = Tefectiu_trasllat pel trasllat.
Tprogramat_trasllat –
Taturada

71

en superar-se el llindar per
dia o fracció 10€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 10€ per
cadascun dels
serveis/usuaris afectats fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 150€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar 50€
per dia o fracció, per
cadascun dels serveis

lliurament del mateix.

164PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió d’accés
primari XDSI

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 30 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

165PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió d’accés
troncal SIP

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 45 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

166PROV

ens

Temps màxim de
provisió d'extensió
(analògica, IP,
digital o mòbil) de
centraleta física o
virtual.

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 4 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

167PROV

corpo

Temps màxim de
provisió d'extensió
(analògica, IP,
digital o mòbil) de
centraleta física o
virtual.

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 2 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

168PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió de línia
analògica

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 15 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada
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afectats, parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 150€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar per
dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar 50€
per dia o fracció, per
cadascun dels serveis
afectats, parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar 50€
per dia o fracció, per
cadascun dels serveis
afectats, parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar 50€
per dia o fracció, per
cadascun dels serveis
afectats, parcial o

complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
169PROV

ens/corpo

170QOS

ens/corpo

171QOS

172QOS

173QOS

Temps màxim de
provisió de serveis
que no impliquin
instal·lació
d'elements de
xarxa (ampliació de
cabals, serveis
suplementaris, etc.)
% de trucades no
ateses

Temps màxim transcorregut
entre la sol·licitud del servei
per part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament - <= 10 dies naturals
Tsol·licitud - Taturada

en superar-se el llindar per
dia o fracció 30€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.

% de trucades no ateses en
el número d’atenció a l’usuari
24x7 del contractista, el
període de mesura serà
setmanal.

% trucades_no ateses
= (núm.trucades_no
ateses /
núm.trucades_totals)

< 2%

ens/corpo

Actualització de
l’inventari

Tactualització_inventari
= Tactualització –
Tmodificació_element

1 setmana

ens/corpo

Comunicacions de
veu: Bloqueig de
commutació

Temps transcorregut des de
la modificació d’algun
element o configuració de la
solució fins a l’actualització a
l’inventari.
Probabilitat de bloqueig de
commutació.

en superar-se el llindar 100€
per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
per cada dia o fracció que
es superi el llindar 100€ fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

ens/corpo

Jitter en serveis de
veu /
videoconferència /
telepresència

Valor màxim de trucades no
cursades per saturació dels
enllaços.
Variació del retard entre
paquets

73

Probabilitat bloqueig = < 1%
(trucades bloquejades /
trucades cursades)

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Jitter = s latència

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

< 5 ms

174QOS

ens/corpo

175QOS

ens/corpo

176QOS

ens/corpo

177QOS

ens/corpo

178QOS

ens/corpo

179QOS

ens/corpo

180QOS

ens/corpo

181QOS

ens/corpo

182QOS

ens/corpo

183QOS

ens/corpo

Latència de la
xarxa de l’operador
amb USA
Latència de la
xarxa de l’operador
en àmbit estatal
Latència de la
xarxa de l’operador
en àmbit europeu
Latència màx.
entre dos punts en
serveis de veu /
videoconferència /
telepresència
Latència màx.
entre dos punts
VPN en serveis de
dades
Nombre màxim
d'interrupcions per
a manteniment
programat
Percentatge de
trucades fallides:
Internacionals
Percentatge de
trucades fallides:
Metropolitanes
Percentatge de
trucades fallides:
Nacionals
Percentatge de
trucades fallides:
Provincials

Temps de transport de la
informació des d'un extrem
de la xarxa a un altre.
Temps de transport de la
informació des d'un extrem
de la xarxa a un altre.
Temps de transport de la
informació des d'un extrem
de la xarxa a un altre.
Temps de transport de la
informació des d'un extrem
de la xarxa a un altre.

Latència = Trx – Ttx

< 120 ms

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Latència = Trx – Ttx

< 70 ms

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Latència = Trx – Ttx

< 80 ms

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Latència = Trx – Ttx

<45 ms

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Temps de transport de la
informació des d'un extrem
de la xarxa VPN a un altre.

Latència = Trx – Ttx

< 50 ms

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Nombre màxim
d'interrupcions del servei
l'any.

Número interrupcions = <= 2 per any
nombre d'interrupcions
a l'any

Percentatge de trucades
internacionals no cursades

% trucades_fallides =
(núm.. trucades_fallides
/ núm.. trucades_totals)
% trucades_fallides =
(núm.. trucades_fallides
/ núm.. trucades_totals)
% trucades_fallides =
(núm.. trucades_fallides
/ núm.. trucades_totals)
% trucades_fallides =
(núm.. trucades_fallides
/ núm.. trucades_totals)

Percentatge de trucades
metropolitanes no cursades
Percentatge de trucades
nacionals no cursades
Percentatge de trucades
provincials no cursades
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<= 0,5%

1000 € per cada interrupció
addicional fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

<= 0,1%

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

<= 0,3%

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

<= 0,2%

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

184QOS

ens/corpo

Qualitat d’inventari

Rati d’errors detectats en les
dades d’inventari reportades
pel contractista.

Superior al 98%

Percentatge de pèrdua de
paquets

% Correcció = ABS (#
total línies o serveis - #
serveis amb errors) / #
total línies o serveis
% Taxa pp = (p.
Perduts / p. Enviats)

185QOS

ens/corpo

186QOS

ens/corpo

187QOS

ens/corpo

Taxa de pèrdua de
paquets en serveis
de dades
Taxa de pèrdua de
paquets en serveis
de veu /
videoconferència /
telepresència
Temps mig
d’espera en les
trucades

Percentatge de pèrdua de
paquets

% Taxa pp = (p.
Perduts / p. Enviats)

< 1%

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Temps mig d’espera de les
trucades al número d’atenció
a l’usuari 24x7 del
contractista

Tmig espera = Suma
(Tespera de totes les
trucades realitzades) /
núm.total de trucades
realitzades

< 30"

Variació del retard entre
paquets
Temps de transport de la
informació des d'un extrem
de la xarxa a un altre
Percentatge de pèrdua de
paquets

Jitter = s latència

< 30 ms

Latència = Trx – Ttx

< 45 ms

en superar-se el llindar, 50€
per cadascun del ens
afectats , parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista
per la llei.
ONS-Objectiu de Nivell de
Servei
ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

188QOS
189QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Jitter

ens/corpo

190QOS

ens/corpo

Troncal SIP:
Latència màxima
entre dos punts
Troncal SIP: Taxa
de pèrdua de
paquets

% Taxa pp = (p.
Perduts / p. Enviats)

< 1%

75

< 1%

en no superar-se el llindar,
50€ per error detectat fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

Lot 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades.

Codi
200DEVO

Àmbit
d'aplicació
ens/corpo

Penalitat
Indicador
Mètrica
Actualització del Pla 1 mes abans de la
finalització del contracte
de devolució

Fórmula de càlcul
(en blanc)

Valor límit
1 mes abans de la
finalització del contracte

201DEVO

ens/corpo

Lliurament del Pla
de devolució

Abans de 12 mesos
abans de la finalització
del contracte

(en blanc)

12 mesos abans de la
finalització del contracte

202DEVO

ens/corpo

Lliurament de
l’informe final del
servei

1 Setmana abans de la
finalització del contracte

(en blanc)

1 setmana abans de
finalitzar el contracte

203DISP

ens/corpo

% Disponibilitat de
la xarxa mòbil

204DISP

ens/corpo

% Disponibilitat
individual de l’accés
primari

Percentatge de temps
% disponibilitat =
>= 99,9%
mensual en que el servei (Ttotal mensual – Tno
està disponible.
disponible) / (Ttotal
mensual)
Percentatge de temps
Disp indiv = (T total
> = 99,9%
mensual en que està
mensual - T no
disponible el servei
disponible) / (T total
mensual)
individualment.
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en superar-se el llindar
per dia o fracció, 50€
diaris per cadascun del
ens afectats parcial o
complertament fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar
per dia o fracció, 50€
diaris per cadascun del
ens afectats parcial o
complertament fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar
per dia o fracció, 100€
diaris per cadascun del
ens afectats parcial o
complertament fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.
en no superar-se el llindar,
30€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
en no superar-se el llindar,
40€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

205DISP

ens

% Disponibilitat
individual de l’enllaç
amb FCT o
tecnologia
alternativa.
% Disponibilitat
individual del troncal
SIP

Percentatge de temps
mensual en que està
disponible el servei
individualment.

Disp indiv = (T total
mensual - T no
disponible) / (T total
mensual)

>= 95%

en no superar-se el llindar,
20€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

206DISP

ens/corpo

Percentatge de temps
mensual en que està
disponible el servei
individualment.

>= 99,9%

en no superar-se el llindar,
40€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

ens/corpo

Adequació de la
factura a serveis,
dimensionats i
costos contractats

Validació dels serveis
facturats per l'operador
adjudicatari en
dimensionat i cost.

% disponibilitat
individual = (Ttotal
mensual – Tno
disponible) / (Ttotal
mensual)
% Correcció = ABS
(Import fact - import
incorrecte) / Import
fact

207FACT

> 99,99%

208FACT

ens/corpo

Temps facturació = T
factura - T última
trucada

30 dies

209GCOM

ens/corpo

Lliurament de la
Temps màxim
facturació en termini transcorregut des de que
es genera el trànsit
(última trucada) fins a la
recepció de la factura
(suport paper + detall en
suport electrònic)
Garantia d'evolució (en blanc)
tecnològica.

en no superar-se el llindar,
un 2% del import de les
factures no adequades fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar
per dia o fracció, 50€ per
cadascuna de les factures
endarrerides fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.

(en blanc)

almenys 1 reunió anual

77

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

210GCOM

211GCOM

ens/corpo

ens/corpo

Temps de resposta
comercial per a
serveis existents en
el catàleg del
contracte que no
requereixen
realització de
projectes o estudis

Temps de resposta
comercial per a
serveis que
requereixen
realització de
projectes o estudis

Temps màxim
Tresposta comercial = < 7 dies natural des de la
transcorregut des de la
sol·licitud
Tresposta –
petició d'oferta de serveis Tsol·licitud
/ projectes per part del
client fins a la recepció
d'aquesta.

en superar-se el llindar 50€
diaris per cadascun dels
serveis afectats, parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.

NOTA: Es podran
considerar com no
retornades aquelles
ofertes que no s'adeqüin
a la sol·licitud.
NOTA: Es podrà
sol·licitar resposta de
forma urgent, en cas de
necessitat.
Temps màxim
Tresposta comercial = < 30 dies natural des de la
transcorregut des de la
sol·licitud
Tresposta –
petició d'oferta de serveis Tsol·licitud
/ projectes per part del
client fins a la recepció
d'aquesta.
NOTA: Es podran
considerar com no
retornades aquelles
ofertes que no s'adeqüin
a la sol·licitud.
NOTA: Es podrà
sol·licitar resposta de
forma urgent, en cas de
necessitat.
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en superar-se el llindar,
50€ diaris per cadascun
dels serveis afectats,
parcial o complertament,
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

212IMPL

ens/corpo

Generació
automatisme per a
l’elaboració
automàtica de la
facturació en el
format indicat per la
Diputació i les
entitats destinatàries
(Fase I)
Generació
automatisme per a
l’elaboració
automàtica de la
facturació en el
format indicat per la
Diputació i les
entitats destinatàries
(Fase II)
Gestió MDM dels
dispositius mòbils

Temps des de la data
d’inici del contracte fins
a que el contractista
presenta l’automatisme
per a generar les
factures i aquest és
validat

Tgeneració_automatis <= Data d'inici de contracte
+ 3 mesos
me = Tvalidació –
Tdata_inici_contracte

500€ en superar el llindar i
per cada 5 dies laborals
per sobre de la data fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

213IMPL

ens/corpo

Temps des de la data
d’inici del contracte fins
a que el contractista
presenta l’automatisme
per a generar les
factures i aquest és
validat

Tgeneració_automatis <= Data d'inici de contracte
+ 6 mesos
me = Tvalidació –
Tdata_inici_contracte

500€ en superar el llindar i
per cada 5 dies laborals
per sobre de la data fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

214IMPL

ens/corpo

Abans dels 3 mesos
Tgdm = Tlliurament posteriors a la data d’inici Tinici_con - Ta
del contracte

<= Data inici de contracte +
3 mesos

215IMPL

ens/corpo

Lliurament de
l’informe final
d’implantació

Abans de 30 dies
(en blanc)
posteriors a la finalització
del termini d’implantació

<= Data inici de contracte +
6 mesos

216IMPL

ens/corpo

Lliurament Pla
d'implantació

Abans de 30 dies
Temps informes = T
posteriors a la data d’inici (inici contracte +30) –
del contracte
T lliurament

<= Data inici de contracte +
1 mesos
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en superar-se el llindar
per dia o fracció, 30€ per
cadascun dels dispositius
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
per cada dia o fracció que
es superi el llindar 500€
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
per cada dia o fracció que
es superi el llindar 1000€
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

217IMPL

ens/corpo

Endarreriment del
lliurament setmanal
dels informes
seguiment
d’implantació
(migració)
Posada en marxa
dels serveis de
comunicacions de
veu mòbil

Temps d'endarreriment
transcorregut des de la
data de lliurament
prevista fins al lliurament
dels informes
corresponents.
Abans dels 6 mesos
posteriors a la data d’inici
del contracte

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tlliurament previst Taturada

els dimecres de cada mes o
següent dia laborable més
proper cas que siguin
festius.

per cada dia o fracció que
es superi el llindar 150€
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

218IMPL

ens/corpo

Tscvm = Tlliurament Tinici_con - Ta

<= Data inici de contracte +
6 mesos

corpo

Posada en marxa
dels serveis de
comunicacions
xarxa fixa-mòbil

Abans dels 4 mesos
posteriors a la data inici
del contracte

Tscxfm = Tlliurament - <= Data inici de contracte +
4 mesos
Tinici_con - Ta

220IMPL

corpo

Temps màxim per a
la implantació de la
solució de
missatgeria massiva

Tsmm = Tlliurament Tinici_con - Ta

<= Data inici de contracte +
2 mesos

221IMPL

ens/corpo

Temps màxim de
portabilitat de
numeració mòbil.
Nota: Aquest ANS
és vàlid també en
migracions al llarg
de la durada del

Temps màxim
transcorregut des de la
data d’inici del contracte
fins que el contractista
implanta de forma
efectiva el servei de
missatgeria massiva.
Temps màxim de no
operació per cada línia o
rang de línies portades

en superar-se el llindar
per dia o fracció, 100€
diaris per cadascun del
ens afectats parcial o
complertament fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar
per dia o fracció, 100€
diaris per cadascun del
ens afectats parcial o
complertament fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.
100 € per cada setmana
d’endarreriment

219IMPL

Tmp=TentregaTSol·licitud-Taturada

<= 6hores

80
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Servei

contracte.

222INCI

ens/corpo

% de trucades no
ateses

% de trucades no ateses
en el número d’atenció a
l’usuari 24x7 del
contractista, el període
de mesura serà
setmanal.
Temps mig d’espera
setmanal de les trucades
al número d’atenció a
l’usuari 24x7 del
contractista

% trucades_no ateses < 2%
= (trucades_no ateses
/ trucades_totals)

223INCI

ens/corpo

Temps mig d’espera
en les trucades

224INCI

ens/corpo

Percentatge màxim
d'incidències o
avaries repetides en
10 dies naturals

Percentatge màxim
d'incidències o avaries
mensuals que s'han
repetit dins d'un període
temporal de 10 dies
naturals

% Avaries rep = (núm. < 2%
avaries repetides en
10 dies) / (nº avaries
mensuals)

225INCI

ens/corpo

Proactivitat

Percentatge d'incidències
o avaries detectades en
un mes per l'operador
amb anterioritat a la seva
notificació per part del
client.

% Proact = (núm.
incidències proactiv
mensuals) / (nombre
total incidències
mensuals)

Tmig espera = Suma < 30"
(Tespera de totes les
trucades realitzades) /
total de trucades
realitzades

81

>= 90%

en superar-se el llindar
100€ per cadascun del ens
afectats parcial o
complertament fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar,
50€ per cadascun del ens
afectats , parcial o
complertament, fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.
en superar-se el llindar,
20% de la quota mensual
per cadascun dels serveis
afectats o 30€ per cada
servei afectat fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en no superar-se el llindar,
20% de la quota mensual
per cadascun dels serveis
afectats o 30€ per cada
servei afectat fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.

226INCI

ens/corpo

Temps de resolució
d’incidències greus

Temps màxim
transcorregut entre la
notificació (entès com
detecció) d'una
incidència d'avaria greu i
la resolució d'aquesta per
part del contractista.

Tresolució incidències < 7h
greus = Tresolució Tnotificació Taturada

227INCI

ens/corpo

Temps de resolució
d'incidències o
avaries molt greus

Temps màxim
transcorregut entre la
notificació (entès com
detecció) d'una
incidència o avaria molt
greu i la resolució
d'aquesta

Tresolució incidències < 4h
molt greus =
Tresolució Tnotificació Taturada

228INCI

ens/corpo

Temps de resolució
d'incidències o
avaries lleus

Temps màxim
transcorregut entre la
notificació (entès com
detecció) d'una
incidència o avaria lleu i
la resolució d'aquesta.

Tresolució incidències < 24h
lleus = Tresolució Tnotificació Taturada

229INFO

ens/corpo

Lliurament
d'informes d’ANS

Temps transcorregut des Temps informes = T
<= 25 dies naturals
del final d'un període de lliurament informe – T
mostreig fins al lliurament final mostreig - Ta
dels informes
corresponents.

82

en superar-se el llindar
per hora o fracció, un 15%
de la quota mensual de
cadascun dels serveis
afectats o 75€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar
per hora o fracció, un 20%
de la quota mensual de
cadascun dels serveis
afectats o 100€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar
per hora o fracció, un 10%
de la quota mensual de
cadascun dels serveis
afectats o 30€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
per cada dia o fracció que
es superi el llindar 200€

230INFO

ens/corpo

231INFO

ens/corpo

232PCS

ens/corpo

233PCS

ens/corpo

Lliurament informes
globals semestrals
dels inventaris dels
serveis contractats,
així com el resum
dels costos tant en
concepte de quotes
com de trànsit

Temps transcorregut des
del final d'un període de
mostreig fins al lliurament
dels informes
corresponents. El primer
informe s’ha de lliurar
abans dels 180 dies
posteriors a la data d’inici
del contracte
Endarreriment del
Temps d'endarreriment
lliurament setmanal transcorregut des de la
data de lliurament
dels informes
prevista fins al lliurament
seguiment
dels informes
d’incidències
corresponents.
Activació roaming
Temps màxim
transcorregut entre la
sol·licitud d’activació de
roaming per part del
client i l’execució efectiva
per part del contractista
amb aplicabilitat en
factura.
Enrolament MDM de Temps màxim
terminals existents. transcorregut entre la
sol·licitud d’una nova alta
en el sistema MDM fins a
la seva alta efectiva
(enrolament i
configuració).

Temps informes = T
<= 180 dies naturals
lliurament informe – T
final mostreig - Ta

per cada dia o fracció que
es superi el llindar 500€

Temps informes =
Tlliurament informe –
Tlliurament previst Taturada

els dimecres de cada mes o
següent dia laborable més
proper cas que siguin
festius.

per cada dia o fracció que
es superi el llindar 50€ fins
assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

Tpetició = Tactivació Tsol·licitud - Ta

Immediat

Cost del trànsit realitzat en
roaming des de la
sol·licitud fins a l’execució
efectiva per part del
contractista

Tenrolament =
<= 5 dies naturals
Tenrolat - Tsol·licitud Ta
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en superar-se el llindar
per dia o fracció, 10€ per
cadascun de les altes
afectades fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.

234PCS

ens/corpo

Gestió de canvis i
activacions de
serveis
suplementaris

Temps màxim
transcorregut entre la
sol·licitud de modificació
o baixa d'un servei per
part del client i l’execució
efectiva per part del
contractista.
Temps màxim
transcorregut entre la
sol·licitud del servei per
part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió =
Tlliurament Tsol·licitud - Ta

235PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió d’accés
primari

236PROV

ens/corpo

237PROV

238PROV

Tprovisió = Tliurament <= 30 dies naturals
- Tsol·licitud Taturada

en superar-se el llindar
per dia o fracció, 150€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.

Temps màxim de
provisió d’accés
troncal SIP

Temps màxim
transcorregut entre la
sol·licitud del servei per
part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament <= 45 dies naturals
- Tsol·licitud Taturada

ens

Temps màxim de
provisió d’enllaç
amb FCT o
tecnologia
alternativa

Temps màxim
transcorregut entre la
sol·licitud del servei per
part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament <= 15 dies naturals
- Tsol·licitud Taturada

ens/corpo

Temps màxim de
provisió de noves
altes de línies sense
terminal.

Temps màxim
transcorregut entre la
sol·licitud del servei per
part del client i el
lliurament del mateix.

Tprovisió = Tliurament < 2 dies naturals des de la
sol·licitud.
- Tsol·licitud Taturada
NOTA: Si aquest termini
finalitzés en un dia festiu,
s'entendrà prorrogat fins el
primer dia laborable
següent.

en superar-se el llindar
per dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar
per dia o fracció, 50€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar
per dia o fracció, 20€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.

NOTA: No s’inclou dins
d’aquest temps el temps

84

<= 1 dia

en superar-se el llindar,
20€ per cadascun dels
serveis afectats fins assolir
la màxima penalitat
prevista per la llei.

de provisió de terminal.

239PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió de noves
altes de línies amb
terminal i serveis
associats.

Temps màxim
Tprovisió = Tliurament <= 4 dies naturals
transcorregut entre la
- Tsol·licitud sol·licitud del terminal per Taturada
part del client i el
lliurament del mateix.

240QOS

ens/corpo

Qualitat d’inventari

Rati d’errors detectats en
les dades d’inventari
reportades pel
contractista.

241QOS

ens/corpo

242QOS

ens/corpo

% Correcció = ABS (# Superior al 98%
total línies o serveis # serveis amb errors)
/ # total línies o
serveis
Nombre de
Nombre de peticions
% peticions sense
<= 99,00%
(canvis i activacions)
modificacions
reclamació =
mensuals realitzades pel (#peticions mensuals
resoltes sense
reclamació posterior contractista a petició del sense reclamació /
client que no han
per part del client.
#peticions mensuals
presentat una reclamació totals)
posterior per part del
client.
Comunicacions de
Probabilitat de bloqueig
Probabilitat bloqueig = < 1%
de commutació: Valor
veu: Bloqueig de
(trucades bloquejades
màxim de trucades no
commutació
/ trucades cursades)
cursades per saturació
dels enllaços.
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en superar-se el llindar
per dia o fracció, 20€ per
cadascun dels serveis
afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista
per la llei.
en superar-se el llindar,
30€ per cada error detectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
en superar-se el llindar,
30€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

243QOS

corpo

Temps màxim
d’interrupció per a
manteniment
programat

244QOS
245QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Jitter

ens/corpo

Troncal SIP:
Latència màxima
entre dos punts

246QOS

ens/corpo

247QOS

ens/corpo

248QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Taxa
de pèrdua de
paquets
Trucades amb
temps d’establiment
superior a 5 segons
Trucades
interrompudes

249QOS

ens/corpo

Trucades no
completades

Temps màxim
transcorregut
d’interrupció sumant
totes les interrupcions
mensuals realitzades en
manteniment programat.
Variació del retard entre
paquets
Temps de transport de la
informació des d'un
extrem de la xarxa a un
altre
Percentatge de pèrdua
de paquets

Tinterrupció total =
< 5 hores
Sumatori (Tinterrupció (no incloses en el paràmetre
individuals mensuals) de disponibilitat)
- Ta

500 € per cada hora o
fracció addicional de
desviació fins assolir la
màxima penalitat marcada
per la llei.

Jitter = s latència

< 30 ms

Latència = Trx – Ttx

< 45 ms

ONS-Objectiu de Nivell de
Servei
ONS-Objectiu de Nivell de
Servei

% Taxa pp = (p.
Perduts / p. Enviats)

< 1%

Percentatge de trucades
amb temps d’establiment
superior a 5 segons
Percentatge de trucades
interrompudes

% trucades_test>5s = <= 1%
(# trucades_test>5s /
# trucades_totals)
%
<= 2%
trucades_interrompud
es = (#
trucades_interrompud
es / # trucades_totals)
% trucades_no_
<= 1,5%
completades = (#
trucades_no_
completades / #
trucades_totals)

Percentatge de trucades
no completades
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ANNEX 3.1 - MODEL D’OFERTA – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES
MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES – LOT 1

El/la Sr./Sra. ..., amb residència a ..., al carrer ... número ..., i amb NIF ..., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte ..., amb expedient número ..., es compromet (en nom propi / en
nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, i, en relació als criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules, proposo:
a)

Preu ofert:
 Preu global ofert:
– Ens grans: L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Rubí: ... €, exclòs l’IVA.
– Resta d’ens: ... €, exclòs l’IVA.
– Diputació de Barcelona i ORGT: ... exclòs l’IVA.
Quota actual de l’IVA a repercutir: ... %.
Cadascun dels preus unitaris resultants d’aquesta millora estan detallats a l’annex 11.2,
11.3 i 11.6 degudament complimentat, que s’adjunta.
 Preus d’ampliació:
S’adjunta l’annex 11.4, degudament complimentat.

b)

Nous punts d’alta capacitat:
S’adjunten els annexos 9.7 i 9.8, degudament complimentats.

c)

Seguretat perimetral pels Ens:
S’adjunta l’annex 9.12, degudament complimentat.

d)

Equip d’enginyers d’explotació:
S’adjunta l’annex 9.11, degudament complimentat.

e)

Nombre de telèfons IP:
S’adjunta l’annex 9.11, degudament complimentat.

f)

Velocitat de l’anella corporativa de la Diputació de Barcelona:
S’adjunta l’annex 9.11, degudament complimentat.

(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 3.2 - MODEL D’OFERTA – CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUANTIFICABLES
MITJANÇANT LA MERA APLICACIÓ DE FÓRMULES – LOT 2

El/la Sr./Sra. ..., amb residència a ..., al carrer ... número ..., i amb NIF ..., declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa
adjudicatària del contracte ..., amb expedient número ..., es compromet (en nom propi / en
nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i
condicions estipulats, i, en relació als criteris d’adjudicació quantificables mitjançant la mera
aplicació de fórmules, proposo:
a)

Preu ofert:
 Preu global ofert:
– Ens grans: L’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Rubí: ... €, exclòs l’IVA.
– Resta d’ens: ... €, exclòs l’IVA.
– Diputació de Barcelona i ORGT: ... exclòs l’IVA.
Quota actual de l’IVA a repercutir: ... %.
Cadascun dels preus unitaris resultants d’aquesta millora estan detallats a l’annex 12.2,
degudament complimentat, que s’adjunta.
 Preus d’ampliació:
S’adjunta l’annex 12.3, degudament complimentat.
 Preus de roaming o itinerància:
S’adjunta l’annex 12.3, degudament complimentat.

b)

Solució tècnica:
 Seguretat dels terminals amb app de protecció antiamenaces:
S’adjunta l’annex 10.4, degudament complimentat.
 Llicències MDM:
S’adjunta l’annex 10.4, degudament complimentat.
 Cobertura 4G al territori:
S’adjunta l’annex 10.4, degudament complimentat.
 Nombre d’implants:
S’adjunta l’annex 10.4, degudament complimentat.
 Protecció de terminals:
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S’adjunta l’annex 10.4, degudament complimentat.

(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 4 - MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR

En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació a
…, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

k)

Que estic facultat per contractar amb l’Administració, ja que, tenint capacitat d’obrar, no
es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 49 de la Llei de
contractes del sector públic.
Que estic al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001 de 12 d’octubre.
Autoritzo al Consorci Localret a l’obtenció per mitjans electrònics de les dades següents:
Comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. (De conformitat amb allò que estableixen
els articles 13, 14 i 15 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre).
Compleixo les condicions d’aptitud i solvència econòmica i financera i tècnica o
professional establertes per contractar.
Em comprometo a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
suficients per a això.
En el si de l’empresa sí/no es produeix bretxa salarial entre dones i homes.
No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el
seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com
delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública, ni tampoc les
empreses subcontractades.
Sí/No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta documentació
descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions i
les de les empreses subcontractades.
No pertany ni realitza operacions financeres, inversions, compres, contractacions, així
com altres activitats econòmiques que vagin en contra del Dret Internacional de Drets
Humans i/o Dret Internacional Humanitari en colònies (assentaments construïts per un
Estat ocupat) construïdes en territoris considerats ocupats d’acord amb el Dret
Internacional.
Sí/No té activitats econòmiques en països en conflicte armat, en estats que ocupin
territoris de forma il·legal i/o en estats amb clares deficiències en l’obligació de protecció
dels Drets Humans, i, en cas afirmatiu, presenta la documentació descriptiva dels
moviments financers concrets i de l’activitat econòmica.
Que l’empresa que represento és coneixedora que les clàusules de permanència de
diferent durada i/o indemnització per cancel·lació són contraries a la naturalesa, objecte i
finalitat d’aquest procediment de licitació; per la qual cosa, de forma expressa i mitjançant
la present declaració, renuncia a establir i aplicar clàusules d’aquest tipus, de conformitat
i en els termes que s’estableix en el subapartat 5.6 del plec de prescripcions tècniques,
amb les peculiaritats establertes en el subapartat 6.1.1.5 del plec de prescripcions
tècniques, pel que fa al lot 1.

I perquè consti, signo aquesta declaració responsable.
(Lloc i data)Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 5 – DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC)

Les empreses que optin per la presentació d’aquesta declaració poden descarregar l’arxiu
“xlm” que es publicarà en el perfil de contractant i obrir-lo i complimentar-lo a través de
l’aplicatiu
que
es
troba
al
següent
enllaç:
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=es Els licitadors inclouran en el sobre 1 l’arxiu “xml” que els
generarà l’aplicatiu.
El
Reglament
(UE)
núm.
2016/7
(disponible
a
la
pàgina
web
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf), estableix el formulari normalitzat del
DEUC.
PART IV: Criteris de selecció. L’operador econòmic podrà complimentar només la secció a de
la IV part ometent qualsevol altra secció de la IV part.
Quan un grup d’operadors econòmics, incloses associacions temporals, participin
conjuntament en el procediment de contractació, s’haurà de presentar un DEUC separat, en
què figuri la informació requerida a les parts II a V, per cada operador econòmic participant.
Quan el contracte estigui dividit en lots i els criteris de selecció variïn d’un lot a un altre, el
DEUC s’haurà de complimentar per cada lot (o grup de lots als quals s’apliquin els mateixos
criteris de selecció.
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ANNEX 6 - COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

President:

El director general del Consorci Localret.

Vocals:

L’interventor general del Consorci Localret. Suplent: un/una tècnic/tècnica de
l’Àrea Econòmica del Consorci Localret.
El secretari general del Consorci Localret. Suplent: la cap de l’Àrea Jurídica del
Consorci Localret.
La cap de l’Àrea de Coneixement i Tecnologia del Consorci Localret. Suplent:
un/una tècnic/tècnica de la mateixa àrea.
El director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius de la Diputació de
Barcelona.
El subdirector de Desenvolupament de Sistemes d’Informació de la Diputació
de Barcelona.

Secretari de la mesa de contractació: la cap de l’Àrea Jurídica del Consorci Localret.
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ANNEX 7.1 – UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES

En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació a
…, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:

Les empreses ... assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas
que resultin adjudicatàries del contracte.
La participació de les empreses esmentades en aquesta unió temporal serà la següent: ... %, ...
%

I perquè consti,
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 7.2 – GRUP EMPRESARIAL
En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació a
…, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:
Que l’empresa NO conforma grup empresarial.
Que l’empresa SÍ conforma grup empresarial, segons el que preveu l’article 42 del Codi de
comerç.
El grup empresarial es denomina ... i el conformen les entitat següents: ...

I perquè consti,
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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ANNEX 8 – NOTIFICACIONS

En/Na …, amb Document Nacional d'Identitat núm. …, amb domicili a efectes de notificació a
…, carrer ..., núm. …, en nom propi o en representació de …, declaro:

Indico per rebre l’avís de tràmits i actuacions i comunicacions que es facin durant el
procediment de contractació i durant la vigència del contracte l’adreça de correu electrònic
següent: ...

I perquè consti,
(Lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l'empresa
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Confidencialitat
La informació continguda en aquest Plec només pot ser utilitzada per a elaborar les ofertes del
present procediment. Queda expressament prohibida qualsevol altra utilització. La prerrogativa
de confidencialitat s’estendrà a l’empresa adjudicatària en l’execució de les activitats objecte
d’aquest procediment.
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INTRODUCCIÓ

El present Plec de Prescripcions Tècniques conté les especificacions i requeriments tècnics de
la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, els Ajuntaments, els
Consells Comarcals i els ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació
de Barcelona, per a la contractació centralitzada dels serveis i sistemes de comunicacions de
veu i dades.

Atenent a les necessitats i serveis requerits per a cadascun dels ens adherits, els serveis
existents al mercat i per tal de facilitar al màxim la concurrència de diferents operadors, els serveis
de comunicacions s’han agrupat en 2 lots.

Els capítols a continuació inclouen una descripció dels serveis actuals així com els requeriments
tècnics generals aplicables a tots els lots i els requeriments tècnics de cadascun dels lots de la
present contractació.

Aquest Plec de prescripcions tècniques s’estructura amb els capítols següents:


El primer capítol conté la present introducció.



El segon capítol inclou els objectius del procediment.



El tercer capítol presenta una aproximació a la situació actual dels serveis de comunicacions
de la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci Localret, Ajuntaments,
Consells Comarcals i ens locals adherits al procés de contractació agregada de la
demarcació de Barcelona.



El quart capítol presenta la identificació dels lots en què es divideix aquest procediment.



El cinquè capítol conté els requeriments de caràcter general que afecten a tots els lots en
que s’ha dividit el procediment.



El sisè capítol conté els requeriments i especificacions del Lot 1 de comunicacions fixes de
veu i dades.



El setè capítol conté els requeriments i especificacions del Lot 2 de comunicacions mòbils de
veu i de dades.



El vuitè capítol conté el glossari.

Addicionalment, s’inclouen els annexos següents que complementen la informació del present
plec:


Annex 9 – Model o formulari d’oferta pel lot 1 (Full de càlcul en format electrònic), que conté
les següents pestanyes:


Annex 9.0 – Llistat ens locals adherits. Només a efectes informatius pel licitador. Els
licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 9.1 – Serveis oferts dades ens. Només a efectes informatius pel licitador. Els
licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 9.2 – Detall centraletes ens. Només a efectes informatius pel licitador. Els
licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 9.3 – Serveis de veu fixa de la solució de la Diputació de Barcelona i l’ORGT.
Només a efectes informatius pel licitador. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.
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Annex 9.4 – Detall equipament de la xarxa de veu fixa de la solució de la Diputació de
Barcelona i l’ORGT. Només a efectes informatius pel licitador. Els licitadors no han
d’emplenar cap camp.



Annex 9.5 – Serveis actuals a la Diputació de Barcelona i l’ORGT. Els licitadors no han
d’emplenar cap camp.



Annex 9.6 – Serveis oferts a la Diputació de Barcelona i l’ORGT. Els licitadors no han
d’emplenar cap camp.



Annex 9.7 – Valoració nPAC. Els licitadors han d’emplenar les cel·les indicades en
aquesta pestanya.



Annex 9.8 – Serveis nPAC oferts a la Diputació de Barcelona i l’ORGT. Els licitadors han
d’emplenar les cel·les indicades en aquesta pestanya.



Annex 9.9 – Detall equipament de la xarxa pel manteniment i suport de la xarxa local.
Només a efectes informatius pel licitador. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 9.10 – Servei Housing, detall dels servidors ubicats en el CPD. Només a efectes
informatius pel licitador. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 9.11 – Serveis oferts pels criteris automàtics. Els licitadors han d’emplenar les
cel·les indicades en aquesta pestanya.



Annex 9.12 – Millora serveis seguretat perimetral ens. Els licitadors han d’emplenar les
cel·les indicades en aquesta pestanya.

Annex 10 – Model o formulari d’oferta pel lot 2 (Full de càlcul en format electrònic), que conté
les següents pestanyes:


Annex 10.0 – Llistat ens locals adherits. Només a efectes informatius pel licitador. Els
licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 10.1 – Cobertura 3G-4G. Els licitadors han d’emplenar les cel·les indicades en
aquesta pestanya.



Annex 10.2 – Matriu terminals. Només a efectes informatius pel licitador. Els licitadors no
han d’emplenar cap camp.



Annex 10.3 – Serveis requerits. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 10.4 – Serveis oferts pels criteris automàtics. Els licitadors han d’emplenar les
cel·les indicades en aquesta pestanya.

Annex 11 – Model o formulari d’oferta de preus unitaris per al lot 1 (Full de càlcul en format
electrònic), que conté les següents pestanyes:


Annex 11.0 – Condicions generals. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 11.1 – Total oferta econòmica i criteris. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 11.2 – Preus unitaris de quotes. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per
cadascun dels serveis licitats.



Annex 11.3 – Preus unitaris de transit. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per
cadascun dels serveis licitats.



Annex 11.4 – Preus unitaris d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per
cadascun dels serveis d’ampliació licitats.
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Annex 11.5 – Altres preus d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els serveis i preus que
vulguin oferir a les entitats adherides i que no hagin estat inclosos en les taules anteriors.



Annex 11.6 – Detall sistemes. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per cadascun
dels lloguers i/o manteniments dels sistemes licitats.

Annex 12 – Model o formulari d’oferta de preus unitaris per al lot 2 (Full de càlcul en format
electrònic), que conté les següents pestanyes:


Annex 12.0 – Condicions generals. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 12.1 – Total oferta econòmica i criteris. Els licitadors no han d’emplenar cap camp.



Annex 12.2 – Preus unitaris. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per cadascun
dels serveis licitats.



Annex 12.3 – Preus unitaris d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els preus unitaris per
cadascun dels serveis d’ampliació licitats.



Annex 12.4 – Altres preus d’ampliació. Els licitadors han d’indicar els serveis i preus que
vulguin oferir a les entitats adherides i que no hagin estat inclosos en les taules anteriors.

OBJECTIUS

A continuació es descriuen els objectius principals del procediment.

Objectius
Els objectius principals del procediment són els següents:


Homogeneïtzar les tarifes dels diferents serveis i operadors a la demarcació de Barcelona,
amb independència del volum de consum individual de cada entitat.



Reduir els costos d’explotació associats als diferents serveis i sistemes de comunicacions.



Homogeneïtzar els acords de nivell de servei actuals i disposar d’elements per controlar el
seu compliment.



Garantir l’evolució tecnològica dels serveis de comunicacions coherent amb l’evolució del
mercat i els requeriments de noves necessitats per part de les entitats adherides.



Millora i especialització dels serveis de telecomunicacions, promovent l’accés dels ens a
nous serveis d’altes prestacions.



Adequació a les necessitats de les administracions locals i als futurs increments de velocitats
recollits en les recomanacions europees.



Aconseguir que els operadors esdevinguin en veritables socis tecnològics de les entitats
adherides, tant pel que fa a la provisió de serveis per a les pròpies entitats, per aconseguir
millorar el desenvolupament de la societat del coneixement en cada municipi.
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Abast
A continuació es descriu l’abast del procediment, en relació amb les administracions i entitats
que integra així com als serveis i sistemes de comunicacions.

Quant a les administracions i entitats incloses en el procediment:


Ens:
x S’inclouen el Consorci Localret, els centres dels Ajuntaments, Consells Comarcals i
altres ens locals adherits al present procediment.



Diputació de Barcelona:
x S’inclouen els centres de la Diputació de Barcelona, i el seu sector públic.

La relació d’entitats adherides al procediment es detalla a l’annex 1.

En el cas dels ens adherits al lot 1 (enumerats en l’annex 9.0), alguns no apareixen en l’annex
9.1 de “Serveis Ens”, perquè actualment no disposen de cap servei de veu i/o dades fixes però
previsiblement ho donaran d’alta durant la vigència del contracte. Així mateix, no consten aquells
ens dels quals, en el moment de l’elaboració del present plec de clàusules tècniques, no es
disposa del detall dels serveis requerits.


Quant als serveis i sistemes de comunicacions:




Serveis de comunicacions fixes que formen part del Lot 1:


Serveis de comunicacions de veu fixa en ubicació permanent.



Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet en ubicació fixa.



Serveis de comunicacions de dades LAN.



Serveis d’allotjament de serveis i sistemes tipus “housing”.



Serveis d’internet centralitzat i seguretat perimetral.



Serveis de manteniment associats a la resta de serveis del lot.

Serveis de comunicacions mòbils que formen part del Lot 2.


Serveis de comunicacions de veu mòbil.



Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet en dispositius mòbils.



Serveis de comunicacions M2M.



Servei de gestió de dispositius mòbils (MDM).
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DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

La present contractació agrega la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, el Consorci
Localret, els ajuntaments, els consells comarcals i els ens locals de la demarcació de Barcelona
(en endavant, “entitats”).

La relació exhaustiva de les entitats incloses es detalla a l’annex 1.

Per tal de facilitar la comprensió de la situació actual d’aquestes entitats, així com per simplificar
la definició dels requeriments de cada un dels lots, en endavant s’utilitza la següent agrupació i
nomenclatura:




Al Lot 1 :


Solució DiBa i ORGT: els serveis i/o requeriments dels centres pertanyents a la
Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT).



Solució ens i organismes no integrats: els serveis i/o requeriments del Consorci
Localret, de la resta de centres pertanyents a les entitats (ens locals) adscrits dins del
contracte de compra agregada o bé a centres de la Diputació de Barcelona que no
s’incorporen, per a cada lot, dins de la solució d’agrupació DiBa.

Al Lot 2:


Solució DiBa i organismes integrats: els serveis i/o requeriments dels centres
pertanyents a la Diputació de Barcelona, a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), el
Patronat d'Apostes, el Consorci Patrimoni de Sitges i l’Institut del Teatre, i que actualment
comparteixen el mateix pla de numeració.



Solució ens i organismes no integrats: els serveis i/o requeriments del Consorci
Localret, de la resta de centres pertanyents a les entitats (ens locals) adscrits dins del
contracte de compra agregada o bé a centres de la Diputació de Barcelona que no
s’incorporen, per a cada lot, dins de la solució d’agrupació DiBa.

Serveis de comunicacions fixes que formen part del Lot 1
Situació actual de la solució ens i organismes no integrats
Els serveis inclosos en el lot 1 per part dels ens, inclouen:


Serveis de comunicacions de veu fixa que són aquells que tenen una ubicació física
permanent.



Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet, també en ubicació física permanent.

Respecte als serveis de comunicacions de veu fixa en ubicació permanent, existeixen
diversitat de solucions implantades, ja que les entitats adherides al procés de contractació
agregada de la demarcació de Barcelona, disposen d’un conjunt de PABX disperses, de diferents
fabricants i tecnologies; i, en general, no disposen de xarxa corporativa de veu.

La taula següent presenta un dimensionament aproximat de les xifres més rellevants.
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Unitats Ens
Grans

Codi servei - Quotes de veu fixa

Troncal SIP 30 canals amb interfície PRI convencional
Troncal SIP 10 canals
Troncal SIP 4 canals
Accés primari XDSI (PRI)
Accés primari XDSI subequipat 20 canals (PRI 20 canals)
Accés primari XDSI subequipat 10 canals (PRI 10 canals)
Interconnexió PRI (QSIG)

Accés bàsic XDSI (BRI)
Accés bàsic XDSI a PABX (BRI PABX)
Subadreçament XDSI
Senyalització XDSI classe 3
DDI

Línia individual a PABX
Línia emergència

Línia individual amb tarifa plana nacional
Línia individual sense terminal

Servei 0XY local
Numeració 900
Numeració 900 (escollit)
Terminació 900
Configuració / actuació sobre número de xarxa intel·ligent

Desviament
Salt de trucades

Abonament fix a mòbils 120 minuts
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Unitats Resta
d'Ens

2

-

10

1

-

1

14

51

1

-

2

-

6

-

37

234

91

184

-

4

-

4

3.312

1.622

55

86

20

-

-

3

662

2.694

3

9

2

3

2

4

4

7

6

-

40

286

61

47

-

19
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Unitats Ens
Grans

Codi servei - Quotes de veu fixa

Abonament fix a mòbils 1000 minuts
Tarifa plana nacional
Tarifa plana nacional i a mòbils
Tarifa plana trucades internacionals

Servei grup d'extensions sobre la xarxa de l'operador
Servei presentació número capçalera sobre la xarxa de l'operador
Servei de captura de trucades sobre la xarxa de l'operador
Servei de cua de trucades sobre la xarxa de l'operador
Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal bàsic)
Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal
avançat)
Servei de número fix públic sobre la xarxa de l'operador
Servei de fax sobre la xarxa de l'operador
Servei d'operadora sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal
d'operadora)
Servei d'operadora automàtica sobre la xarxa de l'operador

Lloguer i/o manteniment dels sistemes detallats a l'annex 11.6
Taula 1 – Serveis / quotes de veu fixa

Unitats Resta
d'Ens

-

2

3

134

-

26

-

1

-

481

-

428

-

169

-

54

-

3.467

-

12

-

658

-

96

-

14

-

30

Veure annex

Veure annex

La taula següent presenta un dimensionament aproximat de les xifres més rellevants. Les dades
de trànsit corresponen a valors mitjos mensuals.
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Codi servei: Trànsit de veu fixa

Trucades
Ens
Grans

Intern
A fixos nacionals
A mòbils
A números 800/900
Trucades a numeracions 902
Trucades a numeracions 901

Minuts
Ens
Grans

Trucades
Resta
d'Ens

Minuts
Resta
d'Ens

-

-

82.778

199.449

92.164

208.976

211.228

455.303

28.743

48.667

120.734

231.673

6.131

12.633

4.792

7.168

1.917

5.511

6.721

11.682

557

1.360

487

1.270

Trucades rebudes a números 900 de xarxa
intel·ligent (origen fix)

5.675

21.576

814

1.808

Trucades rebudes a números 900 de xarxa
intel·ligent (origen mòbil)

6.427

23.856

946

1.857

Trucades rebudes a números 900 de xarxa
intel·ligent (origen internacional)

19

78

-

-

15

23

66

548

31

153

143

577

8

32

9

41

467

1.230

276

751

42

82

20

47

590

410

1.835

1.238

421

522

2.033

Tarificació addicional
Internacionals
Informació 118xx
A serveis d'informació i emergència
Servei d'informació d'altres operadors
Trucades al servei contestador
Resta de trucades

142
Taula 2 - Trànsit de veu fixa

En aquesta estimació no s’ha tingut en compte possibles sistemes de conversió del trànsit fix –
mòbil en trànsit mòbil – mòbil. Aquest trànsit és susceptible de ser encaminat a través
d’operadors de telefonia mòbil.
El trànsit intern correspon al trànsit actual entre els serveis d'extensió sobre la xarxa de l'operador
contractades en el marc del present plec.
El trànsit internacional correspon a trucades amb destinació a països EU, Europa no EU i resta
del món.
Respecte als serveis de dades en ubicació física permanent, les entitats adherides al procés de
contractació agregada de la demarcació de Barcelona, en la seva majoria, no disposen de xarxa
pròpia. L’accés a Internet es realitza principalment mitjançant accessos ADSL/GPON
independents amb diferents cabals.
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La taula següent presenta un resum dels serveis de dades i accés a Internet disponibles
actualment:
Codi servei - Quotes de dades i accés a Internet

Unitats Ens
Grans

Unitats
Resta
d'Ens

Accés a xarxa multiservei - Accés Ethernet / IP
Accés 1 Gbps (Nivell 3)

-

1

-

5

2

18

2

-

6

7

2

1

2

1

-

1

1

2

-

1

5

9

Cabal simètric garantit de dades 20 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

Cabal simètric garantit de dades 10 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

1

-

2

-

1

-

4

-

Cabal simètric garantit multimèdia 3 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

Cabal simètric garantit multimèdia 2 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

-

1

1

1

1

-

-

3

Accés 100 Mbps (Nivell 2) diversificat
Accés 100 Mbps (Nivell 2)
Accés 100 Mbps (Nivell 3) diversificat
Accés 100 Mbps (Nivell 3)
Cabal a xarxa multiservei - Cabal de dades
Cabal simètric garantit de dades 100 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 90 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 60 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 50 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 30 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 20 Mbps

Cabal simètric garantit de dades 4 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona
Cabal a xarxa multiservei - Cabal multimèdia
Cabal simètric garantit multimèdia 3 Mbps
Cabal simètric garantit multimèdia 2 Mbps
Cabal simètric garantit multimèdia 1 Mbps

Cabal a xarxa multiservei - Cabal Internet centralitzat
Cabal Internet simètric garantit 300 Mbps
Cabal Internet simètric garantit 100 Mbps
Cabal Internet simètric garantit 80 Mbps
Cabal Internet simètric garantit 50 Mbps
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Codi servei - Quotes de dades i accés a Internet

Unitats Ens
Grans

Cabal Internet simètric garantit 40 Mbps

Unitats
Resta
d'Ens

1

-

-

2

10

13

1

-

3

-

6

11

4

-

126

674

-

1

24

253

44

274

-

1

2

5

-

24

-

2

2

1

1

-

-

1

-

8

81

594

-

6

Xarxa Local 8 ports PoE 10/100/1000 + mínim 1 SFP (inclou
subministrament, manteniment i gestió)

-

11

Xarxa Local 24 ports PoE 10/100/1000 + mínim 2 SFP+ (inclou
subministrament, manteniment i gestió)

2

2

Xarxa Local 48 ports PoE 10/100/1000 + mínim 2 SFP+ (inclou
subministrament, manteniment i gestió)

-

1

Cabal Internet simètric garantit 20 Mbps
Accés amb cabal inclòs a xarxa multiservei - VPN IP
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100% dades
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 75% dades, 25% multimèdia
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 50% dades, 25% dades
prioritzades, 25% multimèdia
Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 100% dades
Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 75% dades, 25% multimèdia
Accés amb cabal inclòs a Internet descentralitzat
GPON / xDSL de baixa velocitat
GPON / xDSL de baixa velocitat amb TV
GPON / xDSL de baixa velocitat amb tarifa plana nacional
GPON d'alta velocitat
GPON d'alta velocitat amb TV
GPON d'alta velocitat amb tarifa plana nacional
Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat)
SDSL 2 Mbps
Resta de serveis
Adreçament IP (256 adreces)
Adreçament IP (64 adreces)
Adreçament IP (8 adreces)
Adreçament IP (4 adreces)
Adreça IP
Servei antivirus i firewall

Taula 3 – Serveis de dades i accés a Internet
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Situació actual de la solució DiBa i ORGT
Serveis i sistemes de comunicacions de veu fixa
La solució corporativa de veu fixa actual o de veu fixa en ubicació permanent s’ofereix sota el
següent esquema tècnic de la infraestructura de comunicacions de veu fixa:
Usuaris en
m ob ilitat
Xa rxa m òbil

Línia p rincip al
Centres no integrats

Línia de Backup

RC

Línia de Backup en p rocés d’eliminar-se

N ode
Can
Se rra
300 Mb

Xa rxa fixa

4 PRI

Centres integrats que pengen
del Node de Can Serra

CG

CM CP

4 PRI

Centres integrats que pengen
del Node del Rellotge

N ode
del
Re llotge
300 Mb

Llegenda
Nodes p rincip als
Centres Grans

CP CM CG

Centres Mitjans
Centres Petits
Xa rxa MPLS

Resta centres (no integrats)

Il·lustració 1 - Mapa lògic actual solució corporativa veu fixa

La veu fixa corporativa actual es presta des d’una plataforma Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
versió R10.0 propietat de la Diputació de Barcelona ubicada als nodes principals de Can Serra i
l’edifici del Rellotge. Com es veu a la Il·lustració 1, es tracta d’una arquitectura distribuïda IP/TDM
amb control centralitzat als nodes principals, els quals actuen com a suport tan de les funcions
de gestor de trucades com de passarel·la.

Com es pot veure a la Il·lustració 1, els nodes principals centralitzen la connexió cap a la xarxa
pública de veu i es connecten a ella a través d’enllaços E1 (primaris de veu). El mapa lògic per a
cadascuna de les tipologies de seu, que es connecten als nodes principals, es detalla a l’apartat
3.1.2.1.1.

S’empra connectivitat IP com a base per enllaçar els nodes principals, centres grans, centres
mitjans i centres petits, a través de les xarxes de transport del contractista actual. El transport es
fa a nivell dos o tres del model OSI, en funció del tipus de centre i les tecnologies disponibles pel
contractista actual a la ubicació.

Totes les seus corporatives, incloent-hi els centres mitjans i petits de més de tres usuaris, tenen
solucions de contingència cap a la xarxa telefònica commutada (XTC) en cas de caiguda de la
xarxa MPLS o Multiprotocol Label Switching (línia discontinua taronja). En el cas de centres
mitjans i petits, aquesta solució està en procés d’eliminar-se i assumir aquest recolzament amb
una nova línia de recolzament cap a la xarxa MPLS.
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Pla de numeració: es fa servir un pla de numeració a 5 xifres per a les extensions corporatives
dels nodes principals, centres grans, seus mitjanes i seus petites integrades i un pla de numeració
a 6 xifres per a terminals integrats mòbils. A títol informatiu es disposa d’una reserva de 10.000
números davant de la CNMC del rang 93472xxxx que conviuen amb rangs més petits de
numeració 93402XXXX, 93404XXXX i 93202XXXX, també altres números independents. Aquest
pla de numeració no serà publicat en la seva totalitat però es facilitarà la seva consulta als
licitadors que ho requereixin.

Així mateix, tant l’ORGT com la Diputació de Barcelona disposen de Call Centers ubicats a les
seus de:


Mejia Lequerica, 12, en el cas d’ORGT;
Aquest centre disposa d’un primari dedicat, amb una línia de recolzament SCAP (Servei
de contingència d’accessos primaris) sobre qualsevol primari, que rep les trucades del
telèfon d’atenció al contribuent de l’ORGT.
El nombre de trucades ateses anualment per la vintena d’agents ubicats al centre és de
200.000 trucades i la durada mitjana d’aquestes és de 4 minuts. Els terminals telefònics
utilitzats pels agents són del model Alcatel IP Touch 4038.
En aquesta seu hi ha dues pissarres murals de dues files de 16 caràcters i amb
connectivitat TCP/IP, que mostren el nombre de trucades que s’estan atenent i les que
hi ha pendents.



i a l’edifici Migjorn del recinte de les Llars Mundet, en el cas de Diputació.
El nombre de trucades ateses anualment pels nou agents (6 permanents i 3 ocasionals)
ubicats al centre és de 7.000 trucades i la durada mitjana d’aquestes és de 8 minuts. Els
terminals telefònics utilitzats pels agents són del model Alcatel IP Touch 4038.

Addicionalment, disposen de tres sistemes de gravació de trucades independents de la central
Alcatel. Les solucions de gravació, però, s’ubiquen en els nodes principals (Rellotge i Can Serra)
així com el centre ubicat a Mejía Lequerica,12.
La solució actual de gravació de trucades es suporta en una solució Nice Recording eXpress, la
qual permet:


Enregistrament de 14 canals analògics i 47 canals IP.



Emmagatzematge segur.



Gestor d’arxius: cerca i reproducció de trucades gravades.

Les especificacions tècniques dels tres servidors que suporten la solució de gravació per a la
solució de la Diputació de Barcelona i de l’ORGT, es troben a l’apartat 6.2.2.1.4.

S’ha de mencionar, com serveis rellevants que es proporcionen des dels nodes principals:


Servei de consola d’operadora amb programari per a PC que permet gestionar i identificar
les trucades, mitjançant consultes a la base de dades de SAP de la corporació mitjançant
integració CTI. Actualment, es disposa de 7 consoles d’operadora digitals integrades amb
l’ordinador de la xarxa local.



Servei de bústia corporativa per a tots els usuaris.



Gestió de trucades entrants a través d’un ACD (“Automatic Call Distribution”), integrat amb
la solució de centraleta corporativa, que permet la distribució de trucades entrants
reconeixent la marcació per multifreqüència.
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Així com d’altres prestacions com ara missatges predefinits, servei de missatgeria vocal,
servei de resposta vocal interactiva (IVR).
Tipus de seu

Dins de la solució corporativa DiBa s’inclouen els centres següents en funció de:


Pertinença: centres pertanyents a Diputació de Barcelona i a ORGT.



Tipologia de seu: independentment de la pertinença del centre, aquest es podrà categoritzar
en una de les cinc tipologies existents:


Nodes principals
: fa referència a les seus de la Diputació de Barcelona que
ubiquen els Call Server que connecten la resta de seus. Aquestes seus estan, per tant,
integrades dins la xarxa corporativa i compten almenys amb:
 Entre 700 i 1200 llocs de treball.
 Un accés dedicat de 100Mbps a la MPLS i un accés de backup amb router diferent.
 Cabal IP de 10Mbps simètric amb garantia del 100%.
 Una centraleta tradicional Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise versió R10.0 amb
Call Server.
 Dos equips de commutació o “switch” en redundància per a connectar els diferents
elements de la centraleta.
Existeixen dos nodes principals, el Node de Can Serra i el Node del Rellotge:
 Aquests dos nodes centralitzen part dels recursos de la xarxa corporativa.
 Totes les tipologies de centres (a excepció d’aquells no integrats a la central) es
connecten a un d’aquests dos nodes, a través de la xarxa MPLS, per tal d’accedir a
les diferents xarxes públiques de veu.
 Actualment, els nodes principals compten amb 4 primaris cadascun però existeix un
compromís per part del contractista actual d’ampliar-los en cas de congestió de la
xarxa.
 Així mateix, cadascun d’ells consta de dos Call Servers en alta disponibilitat.

Xa rxa fixa

No de Can Serra
Centraleta

Call
Server
Ext. Digital
Ext. Analògica

Ext. IP

Call
Server

No de Rellotge
Centraleta

C F2

C F1

4 PRI

4 PRI

MG

SWITCH

Missatgeria

Router
Servidor de
trucades

BACKUP

MG
300 Mb

300 Mb

Ext. Digital

1 PRI

Xa rxa m òbil

MG

Gestió i
tarificació

Call
Server

MG
1 PRI

MG

Call
Server

Xa rxa MPLS

BACKUP

Router

MG

SWITCH

Gestió i
tarificació
Missatgeria

Ext. Analògica

Ext. IP
Servidor de
trucades

Il·lustració 2 – Esquema de xarxa actual. Connectivitat xarxa fixa en nodes principals



Centres Grans
: fa referència a les seus, de Diputació de Barcelona i de l’ORGT,
integrades dins la xarxa corporativa de veu fixa i les quals es connecten als nodes
principals per a la sortida de veu fixa i mòbil. Aquestes seus compten almenys amb:
 Entre 100 i 400 llocs de treball.
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 Un accés dedicat de 10Mbps a la MPLS i un accés de backup amb router diferent.
 Cabal IP de 3Mbps simètric (en cas de centres de 400 usuaris) o 2Mbps simètrics
(en cas de centres amb 100 usuaris) amb garantia del 100%.
 Una centraleta tradicional Alcatel-Lucent Omnivista Enterprise amb Passive Call
Server.
 Dos equips de commutació o “switch” en redundància per a connectar els diferents
elements de la centraleta.
 Línia de recolzament: El nombre de primaris o accessos bàsics dels centres grans
cap a la xarxa de veu ve fixat pel nombre d’usuaris de la seu i permet oferir una
solució adient en cas de caiguda de la connexió a la MPLS.
Aquesta tipologia de centres tenen un equipament molt similar al dels nodes principals,
per la volumetria d’usuaris que concentren. Existeixen un total de 11 Centres Grans, 5
dels quals es connecten al Node de Can Serra, i la resta estan connectats al Node del
Rellotge.

Centre Gran
10 Mb

Centraleta

Ext. Analògica

SWITCH
MG

MG

BRI / PRI

Centraleta

N o d e Can
Se rra

Passive Call Server

300 Mb

300 Mb

Router

Centre Gran

BACKUP

BACKUP

Passive Call Server
Ext. IP

10 Mb

Xa rxa MPLS

Router
Node
Re llotg e

Xarxa
mòbil

BRI / PRI

Ext. Digital

SWITCH

MG

MG

Ext. IP

Ext. Analògica
Ext. Digital

OUT
IN (Backup)

C F2

C F1

Xa rxa fixa
CL

CL

OUT
IN (Backup)

Il·lustració 3 – Esquema de xarxa actual. Connectivitat xarxa fixa en centres grans

Dins d’aquesta tipologia de seu, l’oficina d’ORGT ubicada a Mejía Lequerica, 12; disposa
del servei de Call Center amb les particularitats que s’especifiquen a la descripció de la
solució de veu fixe de l’apartat 3.1.2.1.



Centres Mitjans
: fa referència a seus, de Diputació de Barcelona i ORGT,
integrades dins la xarxa corporativa de veu fixa, les quals es connecten als nodes
principals per a la sortida de veu fixa i mòbil. Aquestes seus compten almenys amb:
 Entre 5 i 100 llocs de treball.
 Un accés a la MPLS de 10Mbps.
 Cabal IP de 2Mbps simètric.
 Una centraleta.
 Línia de recolzament.
En aquest cas, la tipologia de centres mitjans també incorporen un Media Gateway, però
amb menors prestacions que els dels centres grans i els nodes principals. Al igual que
els centres grans, la distribució de connexió cap els nodes principals està distribuïda: una
part es connecta a la xarxa a través del node de Can Serra i l’altra part a través del Node
del Rellotge.
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S’està en procés d’eliminar els accessos bàsics que connecten amb la xarxa fixa i
assumir aquesta funcionalitat amb una línia de recolzament amb router independent cap
a la xarxa MPLS (línia discontinua rosa).
Centres Mitjans
Centre Mitjà

Centre Mitjà
10

Centraleta

Xarxa MPLS

10

Ext. IP

Media Gateway

BRI / PRI

300

300

Router

Centraleta

BACK
ACK

BACK
BAC

Node Can
N
Serra

Router
Node
ge
Rellotge

Xarxa mòbil

Ext. Analògica

OU
IN

CF2

CF1

BRI / PRI

Media Gateway

Ext. IP

Ext. Analògica

OU
IN

Xarxa fixa
X
CL

CL

Il·lustració 4 – Esquema de xarxa actual. Connectivitat xarxa fixa en centres mitjans



Centres Petits
: fa referència a seus integrades, de la Diputació de Barcelona i de
l’ORGT, dins la xarxa corporativa de veu fixa i les quals es connecten als nodes principals
per la sortida de veu fixa i mòbil. Aquestes seus compten almenys amb:
 Fins a 5 llocs de treball.
 Un accés a la MPLS de 3Mbps.
 Cabal IP de 512Kbps simètric.
 Línia de recolzament.
 Tots els terminals són IP.

En aquest cas, la tipologia de centres petits no incorporen una centraleta pròpia. Però, a
la mateixa manera que els centres grans i mitjans, la distribució de connexió cap els
nodes principals està distribuïda entre els nodes de Can Serra i del Rellotge.

S’està en procés d’eliminar els accessos bàsics que connecten amb la xarxa fixa i
assumir aquest recolzament amb la línia de recolzament amb router independent cap a
la xarxa MPLS (línia discontinua rosa).

Il·lustració 5 - Esquema de xarxa actual. Connectivitat xarxa fixa en centres petits
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Resta línies (no integrades a la central)
: fa referència a línies no integrades dins
la central corporativa i de la seva numeració. Són línies que en alguns casos poden
convertir-se en extensions de solucions amb centraletes independents. Aquests centres
poden estar integrats a la central Alcatel i, també, poden pertànyer tant a seus de
Diputació de Barcelona com a seus d’ORGT.
Resta centres
Lín ia
d ’e m e rg èn cia

Ext.
An a lò g ica

Fa x

XTB / XDSI
CL

Xarxa fixa

Il·lustració 6 - Esquema de xarxa actual. Connectivitat xarxa fixa en centres no integrats a la
central

Per a totes les tipologies de centre descrites, la xarxa de veu, dins dels edificis es troba segregada
de la xarxa de dades. L’àmbit de responsabilitat es reparteix entre el contractista i la Diputació
de Barcelona o l’ORGT. Concretament la Diputació de Barcelona o l’ORGT assumeixen la
distribució del cablatge vertical amb fibra multimode o coure, sortint del recinte d’instal·lació de
les telecomunicacions inferiors (RITI) de l’edifici fins al registre o racks de planta i també el
cablatge en coure de categoria 3, 5 o 6 en funció del terminal i l’edifici, des de la pressa ubicada
al rack de planta fins a la “roseta” de connexió ubicada al lloc de treball.

En aquells centres que es composen de diversos edificis, anomenats també recintes o campus,
el cablatge troncal (fibra i/o coure) entre edificis és també responsabilitat de la Diputació de
Barcelona o l’ORGT (únicament per a l’ús de la telefonia de veu fixa i la xarxa local). Als racks,
s’empra un model de connexió creuada segons norma UNE-EN50173-1, i la resta de cables de
xarxa de pont, del tipus que siguin són responsabilitat del contractista, incloent-hi el cablejat de
la “roseta” de connexió fins els terminals telefònics.

Abast del servei actual
Els serveis associats al servei de comunicacions de veu fixa són:


Línies d’interconnexió a xarxa privada – xarxa pública (XTB).



Xarxa Privada Virtual (XPV) que permet cursar trucades ON NET i OFF NET.



Interconnexió fixa-mòbil, a través d’accessos primaris, bàsics i emulació d’enllaços BRI (en
funció de la tipologia de seu).



Gestió del trànsit entrant i sortint de veu.



Solucions de gravació de trucades tant per Diputació de Barcelona com per a l’ORGT.

Per a l’encaminament de la telefonia, tal com s’ha detallat en la descripció del mapes lògics de
xarxa de cada tipologia de centre, la Diputació de Barcelona té actualment en propietat
centraletes tant als nodes principals, com als centres grans, als centres mitjans, en alguns
centres petits i alguns no integrats a la central que són mantingudes per l’actual contractista.
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En el següent apartat es detallarà tant el nombre de línies per a la connectivitat a la xarxa de veu
fixa com el nombre d’extensions per tipologia de cadascun del tipus de seu.

Volumetria en l’entorn actual
3.1.2.1.3.1 Enllaços
A continuació, es mostra un resum de la volumetria d’accessos a la xarxa de telefonia fixa en
funció de la tipologia de seu i la pertinença.

La següent taula detalla la volumetria per a les seus de la Diputació de Barcelona:

Enllaços central

Seus no integrades

Accés
primari

Accés bàsic

Línia
Individual

Línia
Analògica
Alarma

Línia Digital
(BRI)

Nodes principals

8

4

7

20

3

Centres grans

4

24

13

20

0

Centres mitjans

0

16

2

1

0

Centres petits

0

0

0

0

0

Centres no integrats
a la central

0

0

64

88

5

TOTAL

12

44

86

129

8

Tipus de seu

NOTA: La categoria Línia Analògica d’Alarma inclou alarmes de seguretat i ascensors.
Taula 4 - Volumetria actual d’accessos a xarxa fixa per a seus de Diputació

Enllaços central

Seus no integrades

Accés
primari

Accés
bàsic

Línia
Individual

Línia
Analògica
Alarma

Línia
Digital
(BRI)

Nodes principals

0

0

0

0

0

Centres grans

4

0

0

3

0

Centres mitjans

1

4

0

31

0

Centres petits

0

0

1

40

0

Línies no integrades a la
central

0

0

1

7

0

TOTAL

5

4

2

81

0

La següent taula detalla
la volumetria per a seus
d’ORGT:Tipus de seu

NOTA: La categoria Línia Analògica d’Alarma inclou alarmes de seguretat i ascensors.
Taula 5 - Volumetria actual d’accessos a xarxa fixa per a seus d’ORGT
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A la taula següent es mostra a mode de resum el total d’enllaços de les seus corporatives:

Accessos a la xarxa de telefonia fixa

Unitats

Enllaç central: Accés primari

17

Enllaç central: Accés bàsic

48

Línies no integrades: Línia Analògica

88

Línies no integrades: Línia Analògica Alarma

210

Línies no integrades; Línia Digital (BRI)

8

Taula 6 - Volumetria actual d’accessos a xarxa fixa per les seus corporatives

3.1.2.1.3.2 Extensions
A continuació, es detalla un resum de la volumetria d’extensions per tipologia.
La següent taula detalla la volumetria per a les seus de la Diputació:

Tipus
seu

de

Digitals

#
seus

Analògic

Nodes
principals

2

Centres
grans

IP
TOTAL

Bàsic

Mitjà

Avançat

Bàsic

Mitjà

Avançat

1.204

93

178

32

11

71

12

1.601

9

1.206

329

114

14

6

76

28

1.828

Centres
mitjans

6

79

0

0

0

2

7

0

88

Centres
petits

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Línies no
integrades
a
la
central

72

300

2

3

0

0

0

0

377

TOTAL

17

2.544

422

292

46

19

154

40

3.517

Taula 7 - Volumetria actual de centraletes i extensions per a seus de Diputació
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La següent taula detalla la volumetria per a seus d’ORGT:

Tipus
seu

de

Digitals

#
seus

Analòg.

Nodes
principals

0

Centres
grans

IP
TOTAL

Bàsic

Mitjà

Avançat

Bàsic

Mitjà

Avançat

0

0

0

0

0

0

0

0

2

170

0

6

11

0

24

38

249

Centres
mitjans

38

311

0

0

0

2

88

16

417

Centres
petits

45

0

0

0

0

115

38

0

153

Línies no
integrades
a
la
central

20

31

0

0

0

0

0

0

31

TOTAL

105

512

0

6

11

117

150

54

850

Taula 8 - Volumetria actual de centraletes i extensions per a seus d’ORGT

La taula següent mostra la volumetria total d’extensions per tipologia de les seus corporatives:

Extensions per tipologia

Unitats

Analògic

3.056

Digital – Bàsic

422

Digital – Mitjà

298

Digital – Avançats

57

IP – Bàsic

136

IP – Mitjà

304

IP – Avançat

94

Taula 9 - Volumetria actual d’extensions totals per tipologia de les seus corporatives

Els models dels terminals actuals són els següents:


Per a les extensions analògiques: Alcatel-Lucent Temporis T700 o T870



Per a les extensions Digitals:


Bàsic: Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone.



Mitjà: Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone.



Avançat: Alcatel-Lucent 4039 Digital Phone.
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Per a les extensions IP:


Bàsic: Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone.



Mitjà: Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone.



Avançat: Alcatel-Lucent IP Touch 4038 Phone.

Addicionalment, existeixen certes extensions que, en comptes d’incorporar el terminal
específic de la tipologia d’extensió concreta, disposen d’un terminal adaptat per a persones
amb necessitats especial:


Amb fils: Doro Magma 4000.



Sense fils: Doro Magma 2000.

Als centres amb línies no integrades a la central Alcatel tenim línies:


Analògiques amb terminals Alcatel-Lucent Temporis T700 o terminals Domo.



Digital amb terminal Novacom o similar.



Digitals amb terminals propietaris de la central a la que pertanyen amb dos nivells:
avançat i bàsic.

Consums en l'entorn actual
A continuació s’estableix quin és el trànsit mitjà de trucades que cursen els primaris de veu fixa
ubicats als nodes principals de Diputació, també com les línies dels centres no integrats a la
central de la Diputació de Barcelona i de l’ORGT. Les dades que s’inclouen a la taula expressen
la volumetria anual estimada:

Centraleta Nodes principals
Tipus de trucada

Trànsit nacional
(*)
Trànsit a mòbils
Trànsit
internacional
Trànsit
de
tarifació especial
TOTAL

Rellotge

Centres no integrats a la
central

Can Serra

# trucades

# minuts

# trucades

# minuts

# trucades

# minuts

172.856

386.096

120.428

250.271

208.328

159.059

53.572

157.970

45.400

122.576

12.672

27.362

144

617

252

1.674

28

31

17.156

46.100

15.624

34.305

69.724

10.695

243.728

590.783

181.704

408.826

290.752

197.147

(*) Dins de trànsit nacional s’inclou també el trànsit intern.
Taula 10 - Volumetria actual de trucades de veu fixa sortints per a seus de Diputació de
Barcelona i ORGT

Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet
Les actuacions de la Diputació de Barcelona i de l’ORGT en matèria de tecnologies de la
informació poden classificar-se en dos àmbits clarament diferenciats:
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Actuacions en l’àmbit intern de DiBa i l’ORGT. És a dir, elaboració de productes, execució
de processos i prestació de serveis dirigits a cobrir les necessitats que emanen del
funcionament intern de la pròpia Corporació. Exemples dins d’aquest àmbit són: les
aplicacions de gestió econòmica, recursos humans, registre de documents, així com les eines
ofimàtiques d’ús intern, correu electrònic i també la presència corporativa a Internet.



Actuacions en l’àmbit d’abast territorial, que configuren el suport al funcionament de la
Diputació de Barcelona i l’ORGT en el treball en xarxa amb els municipis. És a dir, elaboració
de productes, execució de processos i prestacions de serveis dirigits als ajuntaments, a fi de
proporcionar-los eines que facilitin la seva gestió i la prestació de serveis al ciutadà. En
aquest àmbit es poden incloure els serveis de la xarxa estesa municipal, les biblioteques de
la xarxa de biblioteques i les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària.

Per sustentar aquestes actuacions, la Diputació de Barcelona i l’ORGT compten amb una xarxa
de backbone compartida, xarxes d’accés corporatives per a la connectivitat entre seus i
accessos a Internet centralitzat i descentralitzat. Els següents apartats detallen les
arquitectures i requeriments de les xarxes i serveis actuals.

Xarxa de backbone
S’entén com a xarxa de backbone la part de xarxa interna corporativa, tota ella d’àmbit geogràfic
metropolità que, a més a més de permetre el funcionament dels centres integrats a DiBa i a
XORGT (Xarxa Organisme Gestió Tributària), serveix de suport pels serveis prestats a les
subxarxes de Diputació de Barcelona i l’ORGT que es detallen a l’apartat 3.1.2.2.4.

El següent esquema conceptual serveix de model per descriure-la:
Recinte Maternitat
Ed. Llevant

Ed. Mestral

1 G bps

XORGT

XIC: Xarxa Informàtica Corporativa
XEM:Xarxa Estesa als Municipis
XB: Xarxa de Biblioteques
XO RGT:Xarxa de l’O rganisme de Gestió Tributària

XORGT
XORGT
XB
XEM
XIC

In te rnet

1 G bps

Llegenda

1 G bps

XIC

N ode CPD
TIC Terrassa
10 Gbps

Xarxa MPLS

XIC

10 Gbps

N ode
Re llotge

XIC

XORGT
XB
XEM
XIC
Resta de seus

Node Can
S e rra

1 G bps

1 G bps

XIC

XIC

1 G bps

XIC

XIC

1 G bps

Ed . Londres M undet
M igjorn

1 G bps

M undet
S e rradell

Ed. Minerva

Il·lustració 7 - Mapa lògic de la xarxa de Backbone actual

Aquesta xarxa de backbone proporciona un servei de comunicacions que ofereix el transport
de dades de nivell 2 amb garantia del 100% del cabal escollit. Com es veu a la Il·lustració 7, es
tracta d’una doble anella amb un segment comú on:
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L’anella principal uneix tots dos nodes principals (Rellotge i Can Serra) amb el CPD de
l’actual contractista.
És una anella de fibra asimètrica de velocitat (10Gbps/1Gbps). El tram de 10Gbps uneix
tots dos CPD’s de la Diputació de Barcelona ubicats a l’edifici Rellotge (Recinte de
l’Escola Industrial al Carrer Comte d’Urgell, 187) i a la seu de Can Serra (Rambla de
Catalunya, 126) amb el node del contractista actual (Terrassa).
Destacar que l’equipament de client (EDC) d’aquestes tres ubicacions (Rellotge, Can
Serra i CPD de l’actual contractista) es troba redundat amb models idèntics i enllaçat amb
busos i programari d’stack dedicats que converteixen ambdós equips en una unitat lògica,
a cada node.
La resta de segment de l’anella és a 1Gbps i s’empra per interconnectar el recinte de
Maternitat (Ed. Llevant per l’ORGT i Ed. Mestral amb serveis a l’ORGT i la Diputació de
Barcelona) i com a ruta de recolzament en cas de la caiguda de l’enllaç de 10Gbps entre
Rellotge, Can Serra i Terrassa.



L’anella secundària uneix tots dos nodes principals (Rellotge i Can Serra) a través de les
quatre seus de la xarxa XIC (Seu Londres, Seu Mundet-Migjorn, Seu Mundet-Serradell, Seu
Minerva) amb una velocitat simètrica d’1Gbps.

La determinació de la ruta preferent per al trànsit de dades sobre les anelles es realitza mitjançant
el protocol Spanning Tree (SPT).

Xarxa SAN o DWDM
Es disposa d’un servei de connectivitat per la Diputació de Barcelona i un altre per l’ORGT que
permet sincronitzar les Storage Area Networks o SAN (sistema d’emmagatzematge en xarxa).
La següent il·lustració detalla la ubicació d’aquests enllaços i l’ample de banda actual:
Recinte Maternitat
Ed. Llevant

Ed. Mestral

In te rnet

Xarxa MPLS

N ode
Re llotge

2 x DWDM

XORGT
XB
XEM
XIC

2 x DWDM
(2 Gbps)
XORGT
XB
XEM
XIC
Resta de seus

(2 Gbps SAN + 1 Gbps LAN)

Ed . Londres M undet
M igjorn

M undet
S e rradell

N ode CPD
TIC Terrassa

Node Can
S e rra

Ed. Minerva

Il·lustració 8 - Esquema dels enllaços de la xarxa SAN
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Com es veu a la il·lustració es tracta d’un doble enllaç DWDM que connecta:


En el cas de la Diputació de Barcelona: el Node Rellotge amb el Node Can Serra amb un
ample de banda 2Gbps per la SAN i 10 Gbps per la LAN per a cadascun dels enllaços, o
sigui DWDM 2x(2Gbps SAN i 10Gbps LAN). Aquesta línia dona connexió a les cabines de
discos i és l’enllaç entre tots dos CPDs.



En el cas d’ORGT: el Node Rellotge amb Node del contractista actual amb un ample de
banda de 2Gbps, o sigui DWDM 2x(2Gbps). Aquesta línia serveix d’enllaç d’interconnexió de
les cabines de discos dins del servei de housing (veure apartat 3.1.2.2.3).

Aquests enllaços es proporcionen amb equipament de comunicacions redundant i amb doble
camí (traçats físics diversificats) de fibra fosca i doble fibra per a cada camí (recepció i
transmissió).

Servei de housing
Addicionalment als serveis detallats en apartats anteriors, l’ORGT disposa d’una solució de
housing al Node de l’actual contractista.
Recinte Maternitat
Ed. Llevant

Ed. Mestral

In te rnet

XORGT
XB
XEM
XIC

N ode CPD
TIC Terrassa
So lució Housing
ORGT

2 x DWDM
(2 Gbps)

Xarxa MPLS

XO RGT
XB
XEM
XIC
Resta de seus

So lució Housing
ORGT

N ode
Re llotge

Node Can
S e rra

Ed . Londres M undet
M igjorn

M undet
S e rradell

Ed. Minerva

Il·lustració 9 - Mapa lògic actual del servei de housing de l’ORGT

L’Organisme de Gestió Tributària disposa actualment de dos Centres de Processament de Dades
(CPD) en els que estan allotjats els seus servidors ubicats en nodes de l’anell de backbone.
Aquests s’ubiquen al:


CPD propietat de la Diputació de Barcelona de l’edifici del Rellotge.



CPD propietat de l’actual contractista ubicat a Terrassa.

Com s’ha indicat a l’apartat 3.1.2.2.2, la solució s’interconnecta a través d’un doble enllaç
redundant i diversificat en ruta DWDM de 2Gbps tots dos nodes, això permet la sincronització de
les xarxes SAN d’ambdós CPD.

Al CPD de l’actual contractista, l’ORGT disposa de 4 espais per a bastidors de servidors, dels
quals 2 es troben ocupats per bastidors de servidors (9013 i 9014) i un armari d’emmagatzematge
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(9011). Els bastidors es troben energèticament alimentats amb les següents línies de corrent
elèctric altern:


9011.- Dues línies independents de 32A de corrent monofàsic.



9013.- Quatre línies independents de 16A de corrent trifàsic i dues línies independents de
32A de corrent monofàsic.



9014.- Dues línies independents de 16A de corrent trifàsica i dues línies independents de
25A de corrent monofàsic.

El detall dels servidors ubicats en el CPD de l’actual contractista es pot trobar a l’annex 9.10.

Xarxes d’accés corporatives
La Diputació de Barcelona compta amb una xarxa informàtica dividida en cinc sub-xarxes. La
infraestructura, funcionalitats i serveis que ofereixen cada una d’elles depenen dels usuaris i
serveis connectats. En la llista detallada inclosa a l’annex 9.5 poden identificar-se els serveis
d’aquestes xarxes pels seus acrònims XIC, XP, XEM, XB i XORGT en el camp “xarxa”.


Xarxa Interna Corporativa (XIC)
: aquesta xarxa enllaça els diferents centres i seus de
la Diputació de Barcelona i les dels seus organismes autònoms. Proporciona els serveis
informàtics i recursos centralitzats a les diferents àrees administratives de la Corporació.



Xarxa de Parcs Naturals (XP)
: xarxa informàtica d’abast territorial que permet enllaçar
les seus dels espais naturals protegits dels municipis de la demarcació de Barcelona.



Xarxa Estesa als Municipis (XEM)
: xarxa informàtica d’abast territorial que té com a
objectiu interconnectar els ajuntaments, d’aproximadament 300 municipis de la demarcació
de Barcelona.



Xarxa de Biblioteques (XB)
: aquesta xarxa d’abast territorial permet enllaçar les
xarxes d’àrea local (LAN) d’aproximadament 225 biblioteques municipals, també dels 10
bibliobusos.



Xarxa Organisme Gestió Tributària (XORGT)
: aquesta xarxa permet enllaçar les
oficines de l’ORGT, organisme autònom administratiu de la Diputació de Barcelona que porta
a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de 308 municipis de la
demarcació de Barcelona.

Aquestes xarxes formen xarxes privades virtuals (XPV) independents entre sí, sobre la xarxa
MPLS del contractista actual. Addicionalment a aquestes xarxes, i atès que existeixen
particularitats especials en alguns centres, també existeixen Accessos a Internet Independent (o
descentralitzat). Aquest tipus d’accessos es tractaran com a:


Altres Accessos a Internet independents o descentralitzats
d’accés a Internet independent.

: Aquestes són línies

3.1.2.2.4.1 Xarxa Interna Corporativa (XIC)
Aquesta xarxa enllaça els diferents centres i seus de la Diputació de Barcelona, i les dels seus
organismes autònoms. Proporciona els serveis informàtics i recursos centralitzats a les diferents
àrees administratives de la Diputació de Barcelona.

Es distingeixen dues tipologies de centres en funció de si es troben dins o fora de l’anella de
backbone:
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Aquells que es troben dins l’anella de backbone:
1 Gb ps
Internet
N o de CPD
TIC Terrassa

5 Gb ps

1 Gb ps

Xarxa
MPLS

BAC KUP
5 Gb ps

N o de
Rel lotge

10 Gbps
N o de Can
Ser ra

10 Gbps

1 Gb ps

XIC

XIC

1 Gb ps

Ed. Londres

XIC

XIC

1 Gb ps

M u ndet
M igjorn

1 Gb ps

1 Gb ps

M u ndet
Ser radell

Ed. Minerva

Il·lustració 10 - Mapa lògic centres de la xarxa XIC – dins de l'anella de backbone



Aquells centres de treball que no es troben dins de l’anella de backbone:
Xarxa
MPLS

Re sta XIC

N o de
R
Rellotge

Internet

Il·lustració 11 - Mapa lògic centres de la xarxa XIC – fóra de l'anella de backbone

Les seus de la Xarxa Interna Corporativa que no es troben a l’anella són centres de treball de
l’ordre d’un centenar d’usuaris. Corresponen a seus corporatives, seus de Vies Locals, també
seus dels consorcis i organismes autònoms. Poden tenir accés a Internet independent o
descentralitzat per prestar altres serveis.

En la llista detallada inclosa a l’annex 9.5 poden identificar-se aquestes seus per l’acrònim XIC
en el camp xarxa.

3.1.2.2.4.2 Xarxa Parcs (XP)
Les seus dels espais naturals protegits existeixen dos tipus de connectivitat:


Els que es connecten a Internet a través de la xarxa corporativa.



Aquells que tenen una xarxa independent amb servidors locals i una connexió a Internet
independent o descentralitzada.

La topologia de xarxa d’aquests centres s’esquematitza a la següent il·lustració:
X P a)

Xarxa
MPLS

Internet

N o de
Rellotge
R

XP b)

Il·lustració 12 - Mapa lògic centres de la xarxa XP
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S’ha d’indicar que per a les seus de la xarxa de parcs s’està desplegant una xarxa WiFi per a
usuaris.

En la llista inclosa a l’annex 9.5 poden identificar-se aquestes seus per l’acrònim XP en el camp
xarxa.

3.1.2.2.4.3 Xarxa Estesa als Municipis (XEM)
La Diputació de Barcelona ofereix, a través de la xarxa estesa als municipis (XEM), els
següents serveis TIC als ajuntaments i entitats municipals a través de línies de telecomunicació
contractades a tal efecte:


Correu.


Gestió de Relay de correu.



Gestió de la seguretat: antispam i antivirus.



Servei de mobilitat (sincronització del correu als dispositius mòbils).



Servei proxy.



Accés als serveis interns de la Diputació de Barcelona, incloent-hi les aplicacions de gestió
municipal i altres.

En general es tracta de serveis de xarxa privada virtual oferts pel contractista actual, mitjançant
tecnologies d’accés com ADSL, Ethernet o 3G/4G, si bé existeixen algunes excepcions en que
únicament es disposa de serveis de navegació com ADSL independents o accessos WiMax.
Els serveis de connectivitat necessaris per prestar els serveis TIC anteriors s’ofereixen sota dues
modalitats:


Via una línia de dades d’accés per VPN a la Diputació de Barcelona:

Internet
1 Gbps
c ompartit
X EM a)

Xarxa
MPLS

N o de
Rellotge
R

Il·lustració 13 - Mapa lògic centres de la xarxa XEM – Accés via MPLS

Permeten accedir amb les millors prestacions als serveis interns o corporatius i ofereixen un
accés a Internet a través del cabal centralitzat de la Diputació de Barcelona (1 Gbps compartit
entre totes les seus).


Via una línia de dades d’accés a Internet descentralitzat (Línia de dades de Navegació).
I P Fixa
X EM b)

Internet

Xarxa
MPLS

N o de
Rellotge
R

Il·lustració 14 - Mapa lògic centres de la xarxa XEM – Accés via accés a Internet independent
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En el cas de que no es pugui oferir el servei via una línia VPN, s’opta per oferir un accés
independent amb IP fixa que es registra als tallafocs de la Diputació de Barcelona.

En la llista detallada inclosa a l’annex 9.5 poden identificar-se aquestes seus.

3.1.2.2.4.4 Xarxa de Biblioteques (XB)
Les biblioteques de la xarxa de biblioteques (XB) ofereixen, amb excepcions, els següents
serveis:


Línia corporativa (VPN): enllaça el centre amb els servidors interns de la Diputació de
Barcelona i el seu accés a Internet centralitzat, permetent als empleats del centre realitzar
les seves funcions. No es comparteix amb serveis per als usuaris.



Accés a Internet Independent o descentralitzat: servei d’accés a Internet que permet donar,
a través del mateix enllaç d’accés a Internet i compartint l’electrònica de xarxa (“racks”,
cablejat, “switch”), però amb “router” i trànsits diferenciats, servei a:


PCs públics amb accés a Internet a través de l’equipament instal·lat a tal objecte.



WiFi per a l’accés a Internet, a través d’una infraestructura de punts d’accés distribuïts.

La topologia d’aquests centres s’esquematitza a la següent il·lustració:

Il·lustració 15 - Mapa lògic centres de la xarxa XB

Addicionalment a les biblioteques, la XB disposa de 10 bibliobusos que presten el servei de
biblioteca en els pobles sense aquest recurs. D’aquesta manera, en parades convingudes a cada
municipi, s’ofereix l’accés dels ciutadans de la demarcació de Barcelona a un servei de biblioteca.
Aquests bibliobusos es diferencien de les seus en què l’EDC es troba dins del vehicle i a cada
parada es troba sols la línia oferta pel contractista actual.

En la llista detallada inclosa a l’annex 9.5 poden identificar-se aquestes seus per l’acrònim XB en
el camp xarxa.
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3.1.2.2.4.5 Xarxa de l’Organisme de Gestió Tributària (XORGT)
L’Organisme de Gestió Tributària es troba distribuït físicament en una seu central situada als
pavellons Mestral i Llevant del recinte de la Maternitat de Barcelona i un centenar d’oficines
remotes.

Pel que fa a la xarxa d’accés corporatiu, els centres remots de la XORGT es caracteritzen per
disposar d’una línia principal amb recolzament d’una segona línia en mode “stand-by” pel cas de
caiguda de la primera, i amb doble “router”.

La topologia d’aquests centres s’esquematitza a la següent il·lustració:

Internet

Línia principal +
Ba c kup en
sta nd -by
X O RGT

Xarxa
MPLS

N o de CPD
TIC Terrassa
T

Il·lustració 16 - Mapa lògic centres de la xarxa XORGT

Connectivitat entre seus i Accés a Internet centralitzat
L’actual contractista proveeix de connectivitat a totes les seus de la Diputació de Barcelona i de
l’ORGT repartides per tota la demarcació de Barcelona, transporta i entrega les dades agregades
fins al seu node a Terrassa i fins a l’edifici del Rellotge, i en aquests centres entrega la connexió
per a Internet centralitzat que serà utilitzada per totes les seus. Utilitza un enllaç, a cada node,
MPLS de 5 Gbps (1 Gbps simètric dedicat per a la connexió a Internet i 4 Gbps simètrics per a
la connectivitat amb cadascuna de les xarxes: XIC, XEM, XB i XORGT) i que poden permetre
l’ampliació de cabal fins a 10 Gbps.

Pàgina 34

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Recinte Maternitat
Ed. Llevant

Llegenda

Ed. Mestral

XIC: Xarxa Informàtica Corporativa
XEM:Xarxa Estesa als Municipis
XB: Xarxa de Biblioteques
XO RGT:Xarxa de l’O rganisme de Gestió Tributària

In te rnet
1 G bps

XORGT
XB
XEM
XIC

N ode CPD
TIC Terrassa

5 Gbps
10 Gbps

Xarxa MPLS

1 G bps

B ACKUP
5 Gbps

N ode
Re llotge

10 Gbps

Ed . Londres M undet
M igjorn

M undet
S e rradell

XORGT
XB
XEM
XIC
Resta de seus

Node Can
S e rra

Ed. Minerva

Il·lustració 17 - Mapa lògic actual de la xarxa d’accés a Internet corporativa

NOTA: Les diferents xarxes es connecten a la xarxa MPLS amb una connexió d’1Gbps per a
cadascuna de les xarxes. Però, la connexió a Internet és d’1Gbps a compartir entre totes les
seus de les diferents xarxes.
NOTA: La xarxa XP està englobada dins la xarxa XIC.

Cada cabal arriba a una solució d’encaminament de nivell 3 (equip ASR1002) per les xarxes
(XIC, XEM, XB i XORGT) i un altre equip (ASR1001) pel nivell 3 d’Internet centralitzat. El trànsit
dels equips d’encaminament s’injecta a l’anella en cas que el seu destí hagi de ser assolit a través
d’ella.

Existeixen dues solucions d’encaminament independents per a cada xarxa i que estan al CPD
del contractista i a l’edifici del Rellotge. Actualment els encaminaments per a les xarxes (XIC, XB,
XEM i XORGT) i d’Internet centralitzat, ubicats a l’edifici del Rellotge i Terrassa, estan en mode
actiu-passiu, essent l’actiu segons el tallafoc actiu per a cada xarxa. El basculament entre tots
dos és automàtic..

El següent mapa lògic detalla l’equipament que suporta la solució d’encaminament:
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Re cinte Maternitat
Ed ifici Llevant

Ed ifici Mestral

switch

switch
switch

switch

N ode Terrassa
switch
switch

Internet
ASR
1001

ASR
1002

Xarxa
MPLS

N ode Rellotge
ASR
1001
ASR
1002

N ode Can Serra

switch
switch

switch

switch

Il·lustració 18 - Esquema de l’equipament que suporta la solució d’encaminament de nivell 2 i 3

Addicionalment, la internet centralitzada incorpora una solució de filtratge anti-DDoS a la xarxa
MPLS.

Volumetries en l’entorn actual
En aquest apartat es realitza un resum de la volumetria de línies existent per a cadascun dels
serveis detallats anteriorment.

3.1.2.2.6.1 Línies de l’anella de backbone
Tot i que a l’annex 9.5 es detallen totes les línies pertanyents a l’anella de backbone en el camp
Àmbit, la següent taula presenta un resum de les mateixes:
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Enllaç Origen / Destí

Cabal

Can Serra – Edifici Rellotge

10 Gbps simètrics

Edifici Rellotge – Llevant (Maternitat)

1 Gbps simètrics

Llevant (Maternitat) – Mestral (Maternitat)

1 Gbps simètrics

Mestral (Maternitat) – CPD contractista actual

1 Gbps simètrics

CPD contractista actual – Can Serra

10 Gbps simètrics

Can Serra – Minerva

1 Gbps simètrics

Minerva – Serradell (Mundet)

1 Gbps simètrics

Serradell (Mundet) – Migjorn (Mundet)

1 Gbps simètrics

Migjorn (Mundet) – Londres

1 Gbps simètrics

Londres – Edifici Rellotge

1 Gbps simètrics

Taula 11 - Volumetria actual de línies de la xarxa de backbone

3.1.2.2.6.2 Línies xarxa SAN
Tot i que a l’annex 9.5 es detallen totes les línies pertanyents a la xarxa SAN identificades a la
columna “Tipus servei”, a la següent taula presenta un resum de les mateixes:
Enllaç

#línies

Enllaç Node Rellotge – CPD contractista (Solució housing ORGT). Solució
SAN (connectivitat entre nodes mitjançant DWDM). DWDM:Fibra 2G G-100%

2

Enllaç Node Rellotge – Node Can Serra. Solució SAN (connectivitat entre
nodes mitjançant DWDM). 2x (2Gb SAN + 10Gb LAN) DWDM:Fibra 2G+10G

2

G-100%
Taula 12 - Volumetria actual de línies de la xarxa SAN

3.1.2.2.6.3 Línies d’accés corporatives i línies d’accés a internet
independent
A l’annex 9.5 es detallen les línies d’accés a xarxes corporatives i les línies d’accés a Internet
independent odescentralitzat contractades (identificades a la columna “Tipus servei”),
puntualment, en algun edifici de la Diputació de Barcelona o l’ORGT per particularitats especials.

3.1.2.2.6.4 Connectivitat entre seus i Accés a Internet centralitzat
La connexió entre la Diputació i l’ORGT es fa per un enllaç de 10Gbps redundat que arriben a la
seus del Rellotge i el centre on està ubicat el CPD del contractista. Aquest enllaç el dimensiona
l’operador en funció del cabal requerit 5Gbps (1 Gbps d’Internet centralitzat i 4 Gbps per les
xarxes: XIC, XEM, XB i XORGT), segons el descrit a l’apartat 3.1.2.2.5
Per aquest accés passa el trànsit d’Internet i de les seus de les xarxes d’accés corporatives
(apartat 3.1.2.2.4) i que a l’annex 9.5 es detallen a la columna “Tipus servei” com a internet
centralitzat i les línies a les seus de les xarxes d’accés corporatiu, identificades a la columna
“Tipus servei” com a VPN IP.
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A la següent taula es mostra el resum del repartiment del cabal d’ 1Gbps per internet centralitzat:
Cabals per a Internet Centralitzat – 1Gbps (repartiment per xarxa)

Cabal

Centres XIC: Cabal Accés a Internet Centralitzat

450 Mbps

Centres XEM: Cabal Accés a Internet Centralitzat

250 Mbps

Centres XB: Cabal Accés a Internet Centralitzat

200 Mbps

Centres XORGT: Cabal Accés a Internet Centralitzat

100 Mbps

Taula 13 - Volumetria actual de la solució d’encaminament i d’accés a Internet centralitzat

Així mateix, en el mateix annex es detallen totes les línies que proveeixen d’accés centralitzat a
Internet.

Serveis de manteniment i suport de xarxa local
Tant la Diputació de Barcelona com l’ORGT disposen d’un servei de manteniment i suport de la
xarxa de comunicacions (LAN).

El contractista actual és el responsable de garantir el funcionament continu (24x7x365, 24 hores
els 7 dies de la setmana i els 365 dies de l’any) del maquinari i programari que composen la
xarxa local de comunicacions i el correcte flux del trànsit entre els servidors i els dispositius
connectats per xarxa.

Descripció de la infraestructura de la xarxa local
Les xarxes locals de la Diputació de Barcelona i l’ORGT tenen una estructura composta per
equipament de CPD, equipament de distribució i equipament d’accés, i també la xarxa local
sense fils i el sistema de videoconferència.
x

L’equipament de CPD o Core connecta la xarxa local amb els servidors i amb els EDC
del contractista de comunicacions actual.

x

L’equipament de distribució connecta els EDC del contractista d’una seu amb
l’equipament d’accés de les plantes del mateix edifici o bé amb l’equipament de
distribució d’altres edificis.

x

L’equipament d’accés connecta a la xarxa local els diferents ordinadors i perifèrics com
PCs, impressores, escàners, centrals d’alarmes i punts d’accés WIFI.

x

L’equipament WIFI que són antenes o AP connectades a l’equipament d’accés i que
donen connexió a dispositius mòbils.

x

Sistema de videoconferència corporativa.

La xarxa local de la Diputació de Barcelona té equipament de CPD a les seus del Recinte de
l’Escola Industrial i de Can Serra. Aquest equipament es troba allotjat en armaris estàndards de
19 polsades. L’equipament de CPD de l’ORGT no està inclòs dins d’aquest Plec.
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La Diputació de Barcelona i l’ORGT disposen de racks estàndards per ubicar l’equipament de
distribució i d’accés. La connexió entre els diferents armaris són fibres multimode (o monomode
per a connectar edificis del mateix recinte amb grans distàncies) i coure de CAT5 o CAT6.

La Diputació de Barcelona disposa de diferents eines de gestió de la xarxa ubicades en servidors
virtuals:
 Un Netsigth d’Extrem Networks i Cacti (programari de codi obert) per a la gestió de
l’equipament d’Extrem Networks de la xarxa local.
 Inventory manager per a la gestió de configuracions d’equipament i gestió de
firmware.
 Policy manager, per a l’aplicació de polítiques als equips Extreme.
 Dos NAC Manager amb llicències per a 4.000 usuaris o end-systems per la xarxa
WIFI i xarxa local d’Extrem Networks.
 Dos Controladors per la xarxa WIFI d’Extrem Networks (EWC - Extreme Wireless
Controller).
 Un Appliance Allot AC6000 NetEnforcer i Netxplorer amb llicències per a;
 Mòdul de Real Time, manteniment i administració.
 Mòdul de QoS i control.
 Un CloudVision amb eXchange, eina gestió de l’equipament Arista per a 8
dispositius.

El sistema de videoconferència corporativa es basa amb llicències i suport de l’eina Webex de
Cisco amb equipament tant per a les grans sales d’esdeveniments, com les sales de reunió i les
sales de formació. Es disposen de 25 llicències dels 4 productes de la suite Webex: Meeting,
Event, Training i Support. En els darrers mesos, el fabricant ha ampliat les prestacions del
producte passant a dir-se Spark.
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Volumetria en l’entorn actual
A l’annex 9.9 es detalla l’equipament de la xarxa de comunicacions pel suport i manteniment pel
contractista.

Per la Diputació de Barcelona els equips de la xarxa local són:
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CPD

Equipament
CORE
Arista DCS-7150S-24-F
ARISTA

Arista DCS-7160-32CQ-F

2

Arista DCS-7160-48YC6-F

4

Accés
DATACENTER
2

1G587-09

ENTERASYS

1

Accés

7

1H582-51

52

A2H124-24P

1

A4H124-24P

1

B5G124-24

3

B5G124-24P2

9

C2H124-48

22

C3G124-24

3

C3G124-48P

5

C5G124-24

1

C5G124-24P2

1

C5G124-48

15

G3G124-24

1
4

SSA-G1018-0652

4
1

SSA-T1068-0652

2

SSA-T1068-0652A

2

V2H124-24

2

VH-8TX1UM

1

VH-2402S

1

Summit X440-24t

6
2

Summit X620-16x-Base
X450G2-48p-10GE4

20

X450G2-48p-G4

7
6

X460G2-24t-G4
2

X670G2-48x-4q
Wireless AP3705i Internal

151

Wireless AP3805i Internal

68
2

3COM

Wireless AP3825i-1 Internal
3CRDSF9PWR

2

CISCO

Cisco C887VA-K9

1

ALLIED
TOTAL

WIFI

1

1H582-25

S4 XASSÍS

EXTREME

Distribució

1
10

8

14

Taula 14 – Equipament xarxa local de la Diputació de Barcelona
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En el cas de l’ORGT, l’àmbit d’aplicació d’aquest servei de manteniment de xarxa afecta als
dispositius de xarxa dels edificis Mestral i Llevant del recinte de la Maternitat.
x

En l’edifici Mestral disposem de 9 switchos d’accés de fins a 48 ports d’accés Ethernet
10/100 i 2 ports d’enllaç SFP GigabitEthernet per a connectar-se a un switch de
distribució que concentra tots els switchs de planta, mitjançant 12 ports SFP
GigabitEthernet.

x

En l’edifici Llevant es disposa d’un xassís d’altes prestacions amb 10 eslots, que en
l’actualitat es troba en desús i només s’utilitza com a commutador d’accés de 144 ports
Ethernet 10/100/1000.

Serveis de comunicacions mòbils que formen part del Lot 2
Situació actual ens i organismes no integrats
Els ens locals adherits al procés de contractació agregada de la demarcació de Barcelona,
disposen de terminals mòbils, en algun cas de més d’un operador, i només alguns d’ells disposen
de serveis corporatius.
En els casos en què existeix interconnexió entre els sistemes de comunicacions de l’organisme
i la xarxa mòbil de l’operador, es realitza mitjançant convertidors o conversors individuals FCT o
tecnologia alternativa si bé existeixen 19 enllaços primaris. La taula següent detalla la ubicació
d’aquests enllaços primaris:
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Enllaç primari a la xarxa
mòbil

Adreça

Població

Ajuntament de Badia del
Vallès

Avinguda Burgos, s/n

Badia de Vallès

Ajuntament de Cardedeu

Plaça Sant Joan, 1

Cardedeu

Ajuntament de Barberà del
Vallès
Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans

Avinguda Generalitat, 70 Barberà del Vallès
Plaça Vila, 1

Palau-Solità i
Plegamans

Ajuntament de Manlleu

Plaça Fra. Bernadi, 6

Manlleu

Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat

Plaça Santa Magdalena,
5-6

Esplugues de
Llobregat

Ajuntament de Sant Celoni

Plaça Vila, 1

Sant Celoni

Plaça Vila, 1

Sant Feliu de
Llobregat

Carrer Montalegre, 5

Barcelona

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat
CCCB-Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
XAL

Carrer Travessera de les
Corts, 131-159. Pabellon Barcelona
Cambó

Ajuntament de Rubí

Plaça Pere Aguilera, 1

Rubí

OAM Badalona-Serveis
Personals

Carrer Llacuna, 166, 9ª
pl
Carrer Doctor Bassols,
112

SM Badalona Comunicació

Sant Agustí, 11

Badalona

Ajuntament de Badalona

Plaça de la Vila, 1

Badalona

Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat
Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat
Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat

Hospitalet de
Ajuntament, 11
Llobregat
Hospitalet de
Girona, 10
Llobregat
Riera de l'Escorxador ,
Hospitalet de
15
Llobregat
Plaça Francesc Macià i
Hospitalet de
Llussà nº 25
Llobregat
Taula 15 – Enllaços primaris a la xarxa mòbil

Localret

SM Hospitalet La Farga

Servei
Total de línies mòbils

Barcelona
Badalona

Unitats Ens Grans
1.360
Taula 16 – Número de línies mòbils
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Unitats
Ens
Grans

Unitats
Resta
d'Ens
-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

1
-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Unitats Resta d'Ens
7.360
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Codi servei - Quotes de comunicacions mòbils

Unitats Ens
Grans

Unitats Resta
d'Ens

Accessos a la xarxa mòbil
Accés primari 30 canals a xarxa mòbil

8

11

-

1.380

2

766

1

272

-

142

154

2.410

276

991

58

658

2

180

Tarifa plana de dades en roaming a la resta del món fora UE, mínim
150 MB

3

5

Tarifa plana de dades en roaming a la resta del món fora UE, mínim
500 MB

2

-

Tarifa plana de dades en roaming a la resta del món fora UE, mínim 1
GB

5

-

33

250

3
1

52

212

-

-

130

-

49

Tarifes planes de veu
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 200 minuts nacionals
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 500 minuts nacionals
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 1000 minuts nacionals
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 6000 minuts nacionals
Tarifes planes de dades
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 1 GB / Perfil III 1GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 3 GB / Perfil IV-3GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 6 GB / Perfil V-6GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 10 GB / Perfil V-10GB

Resta de serveis addicionals a la línia
Multisim
IP fixa / estàtica
M2M APN privat i servei de connectivitat a MPLS
Tarifa M2M amb com a mínim 15 MB i APN privat
Tarifa M2M amb com a mínim 15 MB
Llicència per 1 terminal plataforma MDM
Taula 17 – Serveis de comunicacions mòbils
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La taula següent presenta les dades de trànsit, i corresponen a estimacions de valors mitjos
mensuals. En el cas d’alguns ens locals, aquestes dades són estimacions d’acord a volumetries.
Tipus de trànsit - Trànsit de
comunicacions mòbils
Intern entre qualsevol línia del
present procediment

Nº de
trucades /
missatges
Ens Grans

Durada
(minuts)
Ens
Grans

Mbytes
Ens
Grans

Nº de
trucades /
missatges
Resta
d'Ens

Durada
(minuts)
Resta
d'Ens

Mbytes
Resta
d'Ens

20.083

41.356

-

91.112

175.485

-

3.429

7.654

-

81.704

186.327

-

20.595

52.127

-

19.735

43.341

-

48.054

121.630

-

46.047

101.130

-

275

673

-

1.330

5.260

-

107

369

-

1.499

4.584

-

8

19

-

81

221

-

183

4

-

45

261

-

-

-

-

11

45

-

387

437

-

4.088

4.735

-

192

-

-

302

-

-

192

-

-

534

-

-

-

-

-

59

134

-

85

182

-

470

682

-

Dades Internet fora de tarifes
planes

-

-

55

-

-

6.922

Dades en roaming fora de tarifes
planes

-

-

2.047

-

-

3.287

2.932

-

-

10.747

-

-

16

-

-

23

-

-

10

-

-

13

-

-

-

-

-

53

-

-

47

-

3

194

-

14

8
8
82
Taula 18 – Trànsit de comunicacions mòbils

92

-

A fixos nacionals
A mòbils nacionals del mateix
operador
A mòbils nacionals de la resta
d'operadors
Resta de trànsit nacional
A números 901/902
Internacionals
Tarificació addicional
Serveis d'informació
Bústia
Trucades perdudes (missatges
dictats)
Accés a continguts i Emoción
Trucades rebudes en roaming
Trucades realitzades en roaming

SMS
SMS Internacional
SMS Roaming
SMS tarificació addicional
MMS
Videotrucada a mòbils nacionals

El trànsit internacional correspon a trucades amb destinació a països EU, Europa no EU i resta
del món.
El trànsit de veu i/o dades en roaming correspon a trànsit des d'Europa no EU i la resta del món.
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Situació actual de la solució DiBa i organismes integrats

Abast del servei actual
La solució corporativa de veu i accés a Internet mòbil actual s’ofereix sota l’esquema tècnic que
es mostra a la Il·lustració 19 i on es poden distingir:


Elements d’infraestructura, com els primaris mòbils disponibles en els nodes principals de la
Diputació de Barcelona i altres tipus d’accessos a la xarxa mòbil en la resta de centres (el
detall es descriu a l’apartat 3.2.2.3).



Terminals i línies mòbils del servei en mobilitat.
Alt res
o rganismes

Usuaris en
m ob ilitat

PRI

X a rxa m òbil
1 PRI

1 PRI

N ode
Can
Se rra

N ode
del
Re llotge

Xa rxa fixa

300 Mb

300 Mb

X a rxa MPLS

Lleg end a
No d es p rincipals

CG

CG
CM CP

Ce n tre s integ rats que
p e n gen d el Node d e
Ca n Serra

CP CM

Ce n tre s Grans

Ce n tre s mitjans

Ce n tre s integ rats que
p e n gen d el Node d el
Re llo tg e

Ce n tre s Petits
Ce n tre s altre s org anismes

Il·lustració 19 - Esquema actual de comunicacions mòbils de la Diputació de Barcelona

NOTA: A l’apartat.3.1.2.1.1 s’expliquen les tipologies de seu en les que s’estructuren els
centres de Diputació de Barcelona.

La connectivitat amb la xarxa mòbil per a:


Les seus integrades a la telefonia fixa es realitza a través dels primaris mòbils dels nodes
principals. En cas de saturació d’un dels nodes, aquest balanceja cap a l’altre node a través
d’un enllaç directe entre ells, pertanyent a la xarxa MPLS.



Les seus d’altres organismes, que no estan integrades dins la telefonia fixa, es realitza a
través de convertidors individuals FCT (o tecnologia alternativa) o primaris mòbils directes a
la xarxa de l’operador.



Els terminals en mobilitat a través dels serveis de telefonia mòbil. En cas que la trucada
sigui:


interna i a telèfon fix, aquesta anirà per la connexió a la xarxa mòbil de l’operador i
passant pels primaris mòbils fins la central de telefonia fixa.



interna a telèfon mòbil o externa, aquesta sortirà directament a través de la xarxa mòbil
de l’operador fins a la seva destinació.
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Els serveis associats són:


Xarxa Privada Virtual (XPV) que permet cursar trucades ON NET i OFF NET.



Interconnexió fixa-mòbil, a través d’accessos primaris, bàsics i emulació d’enllaços BRI (en
funció de la tipologia de seu).



Terminals i línies mòbils en mobilitat.



Solució de missatgeria massiva: Tant la Diputació de Barcelona com l’ORGT envien de
manera massiva missatges SMS als ciutadans. A l’apartat 3.2.2.4 es detalla quina és la
integració dels sistemes.



Connexió a Internet pel trànsit de dades.

Els següents apartats determinen la volumetria i consums actuals per a cada tipus de servei:


Servei de comunicacions mòbils de veu i dades (veure l’apartat 3.2.2.2): Serveis
d’encaminament del trànsit de veu i dades associat a la flota de terminals mòbils. És a dir,
els serveis de veu i dades nacionals i internacionals en mobilitat.



Serveis connectivitat xarxa fixa-mòbil (veure l’apartat 3.2.2.3): Connexió a la xarxa a través
d’accessos primaris, bàsics o emulació d’enllaços BRI dels diferents centres de la Diputació
de Barcelona, l’Organisme de Gestió Tributària, altres Organismes Autònoms i Consorcis.



Servei de missatgeria massiva (veure l’apartat 3.2.2.4): Servei que permet enviar SMS
personalitzats de forma massiva a través d'una eina web o amb un programari especialitzat.

Servei de comunicacions mòbils de veu i dades

Volumetries en l’entorn actual
A continuació s’indica el nombre d’usuaris/línies que donen servei a usuaris de la Diputació de
Barcelona, a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) i a la resta d’organismes (el Patronat
d'Apostes, el Consorci Patrimoni de Sitges i l’Institut del Teatre).

Número de línies
Diputació de Barcelona

1.609

Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

131

Institut del Teatre (IdT)

20

Patronat d’Apostes (LPA)

14

Consorci del Patrimoni de Sitges (P.SITG.)

7

TOTAL

1.781
Taula 19 - Número actual de línies mòbils

Actualment, aquests usuaris comptem amb la possibilitat d’adherir-se a diferents tipus de tarifes
de veu nacional, de dades (entre 500MB i 10GB) i de veu internacional.

Pàgina 47

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Consums en l'entorn actual
A continuació s’estableix quin és el trànsit mitjà que cursen aquestes línies a nivell de trucades,
missatges i volum de dades.
Les següents taules detallen el trànsit estimat anual realitzat per les línies de Diputació de
Barcelona, l’ORGT, Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i Consorci Patrimoni de Sitges:

Tipus de trucada

# trucades

# minuts

Trànsit nacional

648.277

1.471.511

Trànsit intern

31.612

55.902

Trànsit a mòbils

13.697

34.456

Trànsit internacional

3.944

12.350

Trànsit de tarifació especial

1.528

5.481

TOTAL

699.058

1.578.700

Taula 20 - Volumetria estimada de trucades de les línies mòbils corporatives

Tipus de missatge

# SMS / MMS

Trànsit

Mbytes

SMS nacional

24.356

Trànsit nacional

4.603.342

SMS intern

20.325

Trànsit internacional

28.667

SMS internacional

1.110

TOTAL

4.632.009

SMS tarifació especial
TOTAL

Taula 21 - Volumetria estimada
de dades de les línies mòbils
corporatives

133
45.924

Taula 22 - Volumetria estimada de SMS/MMS de les línies mòbils corporatives

Serveis de connectivitat xarxa fixa- mòbil
Estructura del servei per tipologia de seu
L’estructura actual del servei concentra la connexió a la xarxa mòbil de les seus de la Diputació
de Barcelona i l’ORGT a través dels primaris mòbils ubicats als nodes de Can Serra i el Rellotge,
en canvi per les seus d’altres organismes la connexió es realitza mitjançant primaris mòbils o
conversos FCT directes a la xarxa mòbil de l’operador.
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Il·lustració 20 - Esquema actual de comunicacions mòbils de la solució corporativa i d’altres
organismes

Volumetries en l’entorn actual
Tal com es veu a la Il·lustració 20, actualment es disposa de:


2 accessos primaris per a la connexió a la xarxa mòbil de les seus de la Diputació de
Barcelona i l’ORGT, ubicats a cadascun dels nodes principals.



2 accessos IP amb doble targeta SIM per a la connexió de la xarxa mòbil a la central del
Consorci Patrimoni de Sitges.



4 accessos amb targeta SIM, o FCT, per a la connexió de la xarxa mòbil a la central de
l’Institut del Teatre.
Consums en l’entorn actual

A continuació s’estableix quin és el trànsit mitjà anual sortint: que cursen els primaris mòbils dels
nodes principals de la Diputació de Barcelona, de l’ORGT i de les seus d’altres organismes (el
Patronat d'Apostes, el Consorci Patrimoni de Sitges i l’Institut del Teatre)
Tipus de trucada

# trucades

# minuts

Trànsit nacional

15

32

Trànsit intern

223.985

533.622

_ A fix

107.935

211.743

_ A mòbil

116.050

321.879

Trànsit a mòbils

171.970

515.584

Trànsit internacional

0

0

Trànsit de tarifació especial

0

0

TOTAL

395.970

1.049.238

Taula 23 - Volumetria actual del trànsit sortint cursat pels primaris mòbils dels nodes principals
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El següent gràfic mostra quina és la caracterització anual per a cada tipologia de trànsit sortint
en número de minuts:
Número minuts Primari Mòbil (dades 2016)

Trànsit nacional a mòbils

120.000

Trànsit intern_A mòbil

110.718

100.226
100.000

100.224

95.034

98.918
89.701

89.543

85.274

81.423

80.000
60.000

Trànsit intern_A fixe

71.558

69.465

57.153

40.000

20.000
0
Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Il·lustració 21 - Caracterització trànsit sortint cursat pels primaris mòbils dels nodes principals
(número de minuts)

El següent gràfic ho mostra en número de trucades:
Número trucades Primari Mòbil (dades 2016)

Trànsit nacional a mòbils

Trànsit intern_A fixe

Trànsit intern_A mòbil

50.000

42.210

45.000

37.488

40.000

37.953

36.655

34.714

32.157

35.000
30.000

25.000

33.585
26.256

36.705

31.558

24.927

21.762

20.000
15.000
10.000
5.000

0
Gener

Febrer
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Abril

Maig
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Juliol

Agost

Setembre Octubre Novembre Desembre

Il·lustració 22 - Caracterització trànsit sortint cursat pels primaris mòbils dels nodes principals
(número de trucades)

Servei de missatgeria massiva
Estructura del servei
L’abast del servei actual engloba una solució de missatgeria tant per a la Diputació de Barcelona
com per a l’ORGT a través de la qual poden enviar de manera massiva missatges SMS.

La integració dels sistemes informàtics de la Diputació de Barcelona i l’ORGT, amb el servei de
missatgeria massiva, es realitza per correu electrònic i/o per Web-Service (WS).

Consums en l’entorn actual
El nombre de missatges enviats estimats actuals anuals és:


per a la Diputació de Barcelona 250.000 missatges/any.



per a l’ORGT 700.000 missatges/any.
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4

DIVISIÓ EN LOTS

Atenent als diferents tipus de serveis de comunicacions de la Diputació de Barcelona i de les
entitats adherides al conveni de col·laboració signat entre LOCALRET i la Diputació de
Barcelona, els diferents tipus de llicències per operar aquests serveis, la tendència cada vegada
més estesa a la convergència de serveis (proveïdors, gestió, facturació), facilitada per a la
implantació constant de noves tecnologies, i per tal de facilitar al màxim la concurrència de
diferents operadors, els serveis de comunicacions s’han agrupat en els següents lots:


Lot 1 – Serveis de comunicacions fixes de veu i dades i d’accés a Internet en ubicació
física permanent (en endavant, serveis de comunicacions fixes de veu i dades).



Lot 2 – Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, i el trànsit fix a mòbil que,
opcionalment, les entitats podran encaminar pels enllaços del contractista de telefonia
mòbil (en endavant, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades).

El Lot 1 inclou:




Solució per ens i organismes no integrats:


Serveis de connectivitat de veu, que comprèn el conjunt d’enllaços d’accés a la xarxa
pública de veu de les entitats, i el trànsit cursat per aquests, amb independència que les
prestacions de veu o dades es suportin sobre xarxes XTB/XDSI, sobre xarxes IP o sobre
xarxes mòbils 3G/4G.



Facilitats associades als serveis de connectivitat de veu (grups de salt de centraleta, tant
d’analògics com de digitats, gravació de trucades, desviaments, identificació número
trucant, etc.).



Serveis d’interconnexió de seus basats en accessos Ethernet sobre xarxes MPLS,
serveis VPN, etc.



El servei d’accés a Internet centralitzat de les entitats destinatàries, per a la sortida a
Internet dels usuaris de la xarxa corporativa i per a l’accés des de l’exterior als servidors
públics de les entitats destinatàries.



Els serveis d’accés a Internet descentralitzat per als diferents edificis no interconnectats
amb la xarxa corporativa del seu ens local.



Totes les infraestructures físiques i/o virtuals que siguin necessàries per donar suport als
serveis descrits en aquest lot.

Solució per a la DiBa i ORGT:


Serveis de connectivitat de veu incloent-hi el conjunt d’enllaços d’accés a la xarxa pública
de veu, el trànsit cursat per aquests i el manteniment de l’equipament existent sempre
que sigui possible.



Facilitats associades als serveis de connectivitat de veu (grups de salt de centraleta, tant
d’analògics com de digitats, desviaments, identificació número trucant, etc.).



Prestacions addicionals associades als Centres d’Atenció de Trucades i al sistema de
gravació de trucades.
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Serveis de dades per a la interconnexió de les seus existents a les diferents xarxes
corporatives i per a la integració de les diferents xarxes.



Serveis d’accés a Internet centralitzat per a la sortida a Internet dels usuaris de les
diferents xarxes corporatives i per a l’accés des de l’exterior als servidors públics de les
entitats destinatàries.



Els serveis d’accés a Internet descentralitzat per a les diferents línies no
interconnectades amb les xarxes d’accés corporatives.



Sistemes de comunicacions de veu fixa i/o dades LAN, en aquells casos en que es
requereixi, amb les prestacions d’usuari final especificades, i que permetin la
connectivitat de l’usuari final amb les diferents xarxes corporatives de veu i/o dades, així
com cursar el trànsit de veu i/o dades a través dels serveis de comunicacions, ja sigui
xarxa corporativa i/o enllaços d’operador.



Serveis de housing per a l’allotjament d’equipament en un centre de processament de
dades amb alta disponibilitat.



Servei de manteniment i suport de xarxa LAN que permeti garantir el funcionament
continu 24x7del maquinari i programari que composen la xarxa de comunicacions interna
i el correcte flux del trànsit entre els servidors i els ordinadors connectats per xarxa. En
aquest servei s’inclou el sistema de videoconferència.



Dins d’aquest lot també s’inclouen totes les infraestructures físiques i/o virtuals que siguin
necessàries per donar suport als serveis descrits en el Lot 1.

El Lot 2 inclou:




Solució per ens i organismes no integrats:


El trànsit de veu i dades cursat pels terminals mòbils.



L’evolució tecnològica dels serveis a les properes generacions de comunicacions mòbils.



Servei de connectivitat fix-mòbil que inclou el conjunt d’enllaços d’accés a la xarxa mòbil
i el trànsit de fix a mòbil que, opcionalment, les entitats adherides podran encaminar pels
enllaços de l’operador de telefonia mòbil. En tots aquest casos l’operador haurà de
garantir la marcació abreujada des de i cap a les extensions mòbils de cada ens.



Altres serveis de comunicacions mòbils com serveis M2M, MDM, missatgeria massiva,
etc.



Totes les infraestructures físiques i/o virtuals que siguin necessàries per donar suport als
serveis descrits en el Lot 2.



El subministrament, el manteniment i la renovació periòdica del conjunt de terminals
mòbils de les entitats.

Solució per a la DiBa i organismes integrats:


El trànsit de veu i dades cursat pels terminals mòbils.



L’evolució tecnològica dels serveis a les properes generacions de telefonia mòbil.



Servei de connectivitat fix-mòbil que inclou el conjunt d’enllaços d’accés a la xarxa mòbil
i el trànsit cursat per aquests. En aquest cas, el contractista haurà de garantir la marcació
abreujada “des de” i “cap a” les extensions mòbils.
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Servei de gestió de dispositius mòbils (MDM – Mobile Device Management). El
contractista facilitarà i administrarà una eina de gestió per a la globalitat del parc de
terminals mòbils.



Servei de missatgeria massiva incloent-hi el trànsit de missatges associats a la solució
de missatgeria tan de la Diputació de Barcelona com de l’ORGT.



Totes les infraestructures físiques i/o virtuals que siguin necessàries per donar suport als
serveis descrits en aquest lot.



El subministrament, el manteniment i la renovació periòdica del conjunt de terminals
mòbils.

Si bé s’ha realitzat la segmentació anterior de serveis en funció de les entitats a les que es presten
servei i als seus requeriments particulars, es considera que dins de cada lot els serveis podran
ser, en alguns casos, ampliables a la resta d’entitats del present procediment i per tant, es realitza
la següent distinció de serveis:


Solucions generalitzables (SG): aquells serveis i/o requeriments que poden ser d’aplicació
per a totes les agrupacions de cada Lot, bé de la mateixa forma o bé amb petits matisos.



Solucions no generalitzables (NG): aquells serveis i/o requeriments que únicament poden
ser d’aplicació per l’agrupació de cada lot, on estan definides.

Als annexos 11 i 12 s’indicarà a la columna “Generalizable” els serveis que podran ser demanats
per tots els ens adscrits (SG) o els que només seran demanats per una agrupació (NG).

5

ASPECTES GENERALS

Hi ha un conjunt de requeriments, vinculats no tant a les tecnologies sinó als serveis associats,
que són comuns a tots els lots i que es detallen a continuació.

S’ha de tenir en consideració que els requeriments generals del present capítol constitueixen
aspectes generals i que en cas que s’estableixin requeriments específics en cada un dels lots de
la present contractació, sempre seran d’aplicació els requeriments específics definits en el lot
corresponent.

Actitud Proactiva
En tots els àmbits dels serveis a contractar es demana una permanent actitud proactiva per part
del contractista, és a dir, es vol que el contractista sigui un veritable soci tecnològic de cada
entitat. Aquesta actitud proactiva implica entre d’altres:


Informar a les entitats participants en aquest procés (Diputació de Barcelona, Consorci
Localret, Ajuntaments, Consells Comarcals i resta d’ens locals) de nous serveis que poden
ser d’interès en l’àmbit Local.

Pàgina 53

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



Accions proactives tant de manteniment preventiu com de manteniment correctiu. Totes les
accions proactives hauran de ser notificades per escrit a les entitats participants en aquest
procés (Diputació de Barcelona, Consorci Localret, Ajuntaments, Consells Comarcals i ens
locals).



Adequació permanent del marc tarifari.

Adequació permanent a les necessitats
Les entitats adherides són organismes dinàmics, la qual cosa comporta , entre d’altres:


L’obertura/tancament/trasllats de centres, l’agrupació de centres dispersos en centres nous,
les obres de remodelació, etc.



Actes no previstos amb necessitats de serveis de telecomunicacions.



Situacions d’emergència o especials que poden requerir necessitats addicionals de serveis.

Aquest dinamisme implica que el dimensionament inicial pot ser modificat tant a l’alça com a la
baixa per les diferents entitats en funció de les seves necessitats durant la vigència del contracte,
d’acord amb allò disposat a la clàusula 3.3 del Plec de clàusules administratives. Els operadors
hauran d’ajustar el dimensionament dels serveis a cada situació.

El contractista haurà de disposar de les infraestructures necessàries que permetin assumir el
creixement o trasllats que puguin produir-se per part de les entitats adherides.

Adequació i evolució tecnològica


No es demanaran cap cost per les altes dels serveis demanats: línies de veu, línies de dades,
mòbils, serveis de veu fixa, serveis de dades, etc.



El mercat dels serveis de telecomunicacions és un mercat que evoluciona molt ràpid
tecnològicament. En aquest sentit, els canvis evolutius naturals de la xarxa hauran d’ésser
assumits pel contractista, de forma que la xarxa sigui eficient, alineada tecnològicament i
sense elements obsolets.



En tots els serveis instal·lats actualment i llistats a l’annex 9.1 i 9.6 es considera requisit
mínim mantenir les prestacions i capacitats que ofereix la tecnologia que actualment proveeix
cada servei.



Durant la vigència del contracte, el contractista haurà de garantir, sense cost, les evolucions
i/o migracions que es produeixin de forma automàtica i natural al mercat, com per exemple
els augments de velocitats en els accessos ADSL/GPON, els augments de capacitats de
dades en els abonaments de les línies mòbils, els terminals mòbils, etc..



Pel cas específic dels terminals mòbils i per tal de garantir la seva evolució tecnològica
coherent amb el mercat, les games de terminals hauran de complir amb les especificacions
mínimes descrites en el present plec.



Addicionalment, les games de terminals s’assimilaran a les equivalents detallades als
catàlegs de terminals del contractista en el moment de l’adjudicació. Aquesta equivalència
s’haurà de mantenir durant la vigència del contracte.



Tot l’equipament del contractista haurà de ser compatible amb IPv6.
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El contractista haurà de garantir l’adequació permanent del catàleg de serveis.

Garantia de continuïtat


Es requereix que el contractista garanteixi la continuïtat dels serveis oferts i que en cas que
algun dels serveis arribi a la seva finalització (per raons tècniques i/o comercials), el
contractista ofereixi de forma proactiva i anticipada una alternativa de prestacions tècniques,
com a mínim, iguals a l’anterior servei i amb un cost no superior al del servei substituït.



Es demana no emprar solucions tecnològiques propietàries sense coneixement i validació de
l’Oficina Tècnica descrita al 5.10.2. Es vol evitar que aquestes solucions tecnològiques
propietàries puguin impedir la integració amb d’altres fabricants o restringeixin l’ús futur de
les infraestructures desplegades per part d’un tercer.



Si bé el mercat dels serveis de telecomunicacions és un mercat que evoluciona
tecnològicament molt ràpid, és necessari garantir la continuïtat dels serveis contractats en el
present procediment, ja que d’ells en depèn l’operativa diària de les entitats que en alguns
casos suporten “serveis claus”.

Provisió dels serveis tipus “claus en mà”


Els preus proposats per a la provisió, i posterior gestió dels sistemes i serveis sol·licitats, han
d’incloure tots els possibles elements de cost associats a la implantació i explotació d’aquests
(obra civil, infraestructures, enginyeria, permisos, canalitzacions, cablejats d’interconnexió,
elements d’administració/ repartidors, adequació de xarxa elèctrica, i els costos associats a
la implantació de la llengua catalana).
És a dir, les entitats no assumiran cap altre cost associat a la implantació dels serveis
contractats.



D’altra banda, els licitadors no han de preveure cap tipus de dedicació per part del personal
de cada entitat en tasques associades a la posada en marxa.



La validació de l’entrega es farà a través dels tècnics designats per l’Oficina Tècnica.

Regulació del procés de relleu per canvi d’operador
Amb l’objecte d’evitar que el contractista pugui fer un ús indegut de la seva posició, durant els
processos d’implantació i de devolució estarà obligat a:


No degradar els nivells de serveis en aquelles infraestructures que continuïn en servei i siguin
utilitzades per al transport del trànsit del nou contractista (accessos indirectes, lloguer
d’infraestructures, ULL, prestació de serveis, ... ).



No dificultar el procés de canvi, ni degradar els ANS pactats.



Concretament en el procés de devolució:




Facilitar tota la informació, tant tècnica com administrativa, necessària per a la realització
del traspàs en un termini màxim de 4 setmanes.

D’acord amb el que estableix la clàusula 4 del PCAP, en relació als futurs procediments de
licitació, els adjudicataris d’aquest contracte hauran de prestar els serveis fins que comenci
l’execució del nou contracte o, en qualsevol cas, fins que el nou adjudicatari es faci càrrec
efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació
definitiva en el terminis que s’estableixen aquest plec, sense modificar les restants
prestacions del contracte
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L’establiment de clàusules de permanència i/o d’indemnització per cancel·lació es considera
incompatible amb la naturalesa, objecte i finalitat de la present contractació agregada, en
qualsevol dels seus lots.

Això implica que, sense perjudici d’allò que preveu la clàusula Rènting, lloguer i manteniment
d’equipament, veure l’apartat 6.1.1.5, amb relació al lot 1, les empreses licitadores pel sol fet de
participar en aquest procediment de licitació, renuncien a establir i aplicar clàusules d’aquest
tipus i s’obliguen, amb relació als contractes ja existents i en cas de ser el contractista sortint, a
permetre, consentir i acceptar la seva cancel·lació.

Aquest compromís es farà constar de forma expressa en la Declaració responsable que es
presenti dins de la Documentació Administrativa a que es fa referència en el Plec de clàusules
administratives particulars en presentar la corresponent oferta o proposició.

Procés de portabilitat de numeració


En els casos en què es realitzi un canvi de contractista i que les entitats estimin necessària
la portabilitat de numeració, el contractista assumirà el cost i realitzarà totes les tasques
necessàries, tant d’internes (identificació de línies, identificació d’adreces, contractes,... ) com
d’externes (presentació de sol·licituds, gestió de les sol·licituds retornades,...) sense que
aquest procés representi cap tipus de dedicació per part del personal de l’entitat.



Totes aquestes tasques hauran de ser realitzades dins el termini d’implantació establert per
a cada lot.



Es minimitzarà el temps de “no operació” de cada línia afectada per la portabilitat del seu
número, temps que en cap cas superarà les 6 hores.



En qualsevol cas, el pla de numeració respectarà els criteris generals de l’entitat i haurà de
ser pactat i aprovat per l’entitat abans de la seva implantació definitiva per part del
contractista.

Aspectes lingüístics dels programaris
Tot el programari (locucions de veu, missatges a terminals i d’altres aplicacions) adreçats a
l’usuari final disposarà almenys d’interfície d’usuari en català i castellà.

Seguretat de la informació i compliment normatiu
El contractista estarà obligat a implementar les mesures de seguretat necessàries per donar
compliment dels requisits que s’estableixen al “Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es
regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en la categoria
que determinin la Diputació de Barcelona i els diferents ens locals adscrits a la compra agregada,
el “Reial Decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener,
pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració Electrònica” en
la categoria que determini la Diputació de Barcelona i el que estableix el “Reglament europeu
2016/679, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la
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Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)”, veure el que es diu al respecte
també el PCAP, i els que es puguin establir a les normatives sectorials al respecte.
El contractista facilitarà el nom i dades de contacte del seu delegat de protecció de dades segons
la definició de l’Esquema Nacional de Seguretat o, en cas de no disposar-ne, de la persona que
assumirà les funcions als efectes de la present contractació.

De la mateixa manera l’empresa contractista vetllarà per l’acompliment de les obligacions de
confidencialitat i deure de secret del seu personal pel que fa a les dades de caràcter personal
(veure clàusula 32 PCAP), als sistemes d’informació i a qualsevol altre informació o recurs intern
que hi puguin tenir accés en el decurs del present contracte.

Si s’escau, tots els dispositius que intervinguin en l’execució d’aquest contracte hauran d’estar
configurats per a l’eliminació d’arxius de dades temporals, permetent eliminar els residus del
material confidencial que s’originen a l’hora de digitalitzar, imprimir, copiar i enviar correu-e
diàriament.

El contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir, per a la totalitat dels serveis
prestats, el compliment de la normativa nacional i europea en matèria de protecció de dades en
vigor durant la vigència d’aquest contracte.

Model de relació
El model de relació estableix el marc d'acord entre el contractista, el Consorci Localret i totes les
entitats adherides a aquest procés de contractació agregada, amb la finalitat d'assegurar el
compliment de les respectives obligacions i responsabilitats.

Per atendre els resultats del model de relació, es defineixen òrgans de gestió i organització entre
el contractista i el Consorci Localret i la Diputació de Barcelona com a representants de les
entitats destinatàries que es basaran almenys en els següents nivells funcionals.


Comitè Executiu: Relació contractual.



Oficina Tècnica.



Comitè de Seguiment: Relació operativa.

Aquests comitès i l’Oficina Tècnica es crearan a l’inici del contracte. Els licitadors hauran d’indicar
en les seves propostes els recursos humans i les eines necessàries per implantar el model que
definirà la seva relació amb les entitats adherides.

Comitè Executiu
El Comitè Executiu és l’òrgan que farà un seguiment exhaustiu de l’execució del contracte i
elevarà a l’Òrgan de Contractació les propostes d’actuació en aquells aspectes que siguin de la
seva competència i que puguin originar la modificació del contracte.

Les decisions del Comitè Executiu seran aprovades, si s’escau, per l’Òrgan de Contractació i
seran d’obligat compliment per als contractistes.
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Els components del comitè executiu seran designats pel Consorci Localret i la Diputació de
Barcelona, com a representants de les entitats destinatàries, i pel contractista, a requeriment de
l’òrgan de contractació.

Els assistents per part del contractista a aquest Comitè hauran de tenir capacitat decisòria sobre
els compromisos contractuals.

El Comitè Executiu tindrà les següents responsabilitats:


Definir i modificar les directrius i els principis de la prestació del servei (incorporació o
cessament de nous elements de servei, etc ...).



Ratificar les recomanacions de caràcter estratègic proposades.



Acordar i validar les millores en l’abast dels serveis o en els ANS que s’acordin un cop
proposats pel Comitè de Seguiment.



Validar i elevar a l’Òrgan de Contractació l’aplicació de penalitats per incompliment dels ANS
a proposta del Comitè de Seguiment.

De totes les reunions del Comitè Executiu s’haurà d’aixecar l’acta corresponent que s’inclourà a
l’expedient del contracte per a cada lot.
Oficina Tècnica
Es crearà una Oficina Tècnica pel seguiment del contracte amb tècnics designats pel Consorci
Localret i per la Diputació de Barcelona. En casos especials, l’Oficina Tècnica designarà als
interlocutors dels ens per mantenir directament la relació amb el contractista. Tindrà les següents
responsabilitats:


Vetllar pel compliment dels compromisos contractuals adquirits.



Responsables del seguiment del calendari del contracte participant a les fases d’implantació,
d’explotació i de devolució del servei.



Resoldre les incidències que puguin sorgir en l’execució dels serveis i que estiguin elevades
pel Comitè de Seguiment.



Supervisió del compliment global dels nivells de servei i dels compromisos de qualitat
establerts. Proposar les millores d’ANS i control de la posada en marxa de les modificacions
acordades.



Comprovació del compliment de les obligacions contractuals quant a la confidencialitat i
seguretat de les dades.



Elevar, per a la decisió del comitè executiu, les discrepàncies no resoltes i les propostes de
caràcter estratègic.

De totes les reunions amb l’Oficina Tècnica el contractista haurà d’aixecar l’acta corresponent.
Comitè de Seguiment
Les funcions principals que ha de realitzar el Comitè de Seguiment són les següents:


Seguiment de les fases d’implantació, d’explotació i de devolució del servei.
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Seguiment i resolució de les incidències, peticions i canvis que puguin sorgir en qualsevol de
les fases del contracte.



Recepció i anàlisi dels informes periòdics.



Seguiment dels preus oferts i facturats, d'acord amb el contracte.



Elaboració d’informes amb les discrepàncies amb el contractista durant el seguiment del
contracte.

De totes les reunions del Comitè de Seguiment el contractista haurà d’aixecar l’acta
corresponent.
Els recursos i perfils associats seran:


Per part de les entitats adherides: l’Oficina Tècnica o els responsables que es designi.



Per part del contractista:


el responsable de l’Oficina d’Explotació.



el gestor del contracte (atenció comercial).



i el personal de suport dels diferents equips operatius (específic segons el cas).

Calendari global del contracte
Amb l’objectiu de garantir el menor impacte possible a l’operativa dels ens participants, s’ha
dissenyat un pla global per a la present contractació. Les fases seran:


Lliurament del Pla d’Implantació:
La primera fase, que s'iniciarà un cop s'hagi signat el contracte, preveu l’aprovisionament
dels materials, equipaments, línies i terminals necessaris per al desplegament dels
serveis objecte d'aquesta licitació, i també les formacions necessàries prèvies (com ara
les sessions de la plataforma MDM, etc.), i l’entrega d’un pla d’implantació que
contindrà una planificació detallada per a la posada en marxa dels serveis, els processos
i els mecanismes de gestió del contracte. Aquesta fase està inclosa dins del pla
d’implantació.



Implantació (posada en marxa):
Un cop aprovat el pla d’implantació i realitzades les formacions necessàries, s’hauran de
desplegar tots els elements tècnics necessaris per a la migració entre el contractista o
operador sortint i l'entrant. Una vegada desplegats, es duran a terme les activitats de
migració entre operadors amb l'objectiu que l'impacte als usuaris finals sigui el menor
possible durant aquest procés.

En el cas de la telefonia mòbil, addicionalment, durant aquesta etapa, es farà el
desplegament de terminals entre els usuaris i, en cas necessari, la coordinació de la
finestra de portabilitat, la qual s'haurà de realitzar un cop s'hagi desplegat la plataforma
MDM, la formació als administradors de la plataforma, la configuració inicial i enrolament
dels terminals i estant disponibles tots els mitjans i materials necessaris per a la transició
entre el contractista sortint i l'entrant.
Aquesta fase es regirà per un pla d’implantació d'acord amb els requeriments detallats a
l’apartat 5.12.
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Explotació:
Un cop finalitzada la implantació de cada servei, aquests entraran en règim permanent i
s'aplicaran tant els Acords de Nivell de Servei (ANS) pactats, com els mecanismes de
seguiment i gestió dels serveis que s'especifica a l’apartat 5.13 de Pla d’explotació.



Devolució:
Per garantir la correcta transferència d'actius i coneixements s'articula una fase de
devolució dels serveis als ens participants, o a qui aquests determinin; durant el qual es
transferiran les possibles infraestructures i serveis d'operació / manteniment dels serveis.
Totes les tasques relacionades amb la devolució del servei s'executaran al final de la
vigència del contracte. Aquesta fase es regirà per un pla de devolució d'acord amb els
requeriments detallats a l’apartat 5.16.

Pla d’implantació / Model d’implantació
Es requereix que els licitadors descriguin en detall el procés de gestió de la implantació per a
cadascun dels serveis inclosos dins de cada lot assegurant la continuïtat d'aquests per a tots els
usuaris, tenint d'aquesta manera el mínim impacte operatiu possible sobre aquests.

Per tant, les empreses licitadores pel sol fet de participar en aquest procediment de licitació, es
comprometen a retirar durant el primer any, les seves infraestructures que estiguin migrades dels
centres d’aquesta licitació i d’acord amb els interlocutors tècnics definits pels ens adscrits.

La implantació es considera un projecte claus en mà. S'entén per projecte claus en mà que cap
de les entitats adscrites a la present contractació, no dedicarà cap recurs propi en la transició i
implantació dels serveis, sinó que serà responsabilitat del contractista assignar el personal que
consideri oportú (tant in-situ, com en remot) per a la correcta transició dels serveis. És a dir, el
contractista haurà d’incloure una Oficina Tècnica d’Implantació (OTIM) per a la gestió d’aquesta
implantació.
S’aportarà un equip tècnic exclusiu per a la implantació dels serveis, mentre duri aquesta fase
en comunicació amb l’Oficina Tècnica. Aquest equip tècnic exclusiu per a la implantació, estarà,
en tot moment, correctament dimensionat per a satisfer les necessitats de qualsevol dels
requeriments de la implantació, pel que s’haurà de tenir en compte:


Direcció tècnica durant la implantació.



Planificació de la posada en marxa i validació del Pla d’implantació, planificació global
d’activitats / responsabilitats i planificació temporal del trasllat i implantació, període de
proves i test, formació, etc.



Elaboració del pla de migració global del procés i lliurament a l’Oficina Tècnica en un
termini màxim de 30 dies naturals des de l’inici del contracte.



Identificar les accions a realitzar per a la implantació de cadascun dels serveis, requisits
i adequació a infraestructures.



Identificar els requisits de les entitats participants en el present procés, relatiu a dates
òptimes, etc.



Establir els protocols i formats de comunicació amb les entitats participants en el present
procés pel seguiment del projecte.



Establir amb les entitats participants en el present procés, el calendari detallat
d’actuacions.
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Coordinació del Pla de Formació tècnica, tant al personal operatiu com al tècnic, si es
requereix.



Implantació i posada en marxa de tots els serveis.



Coordinació i acceptació del Pla de Proves i test, si es requereix.



Entrega de la memòria tècnica detallada de la configuració, si es requereix.



En el cas concret del canvi d’adreçament IP, el contractista implementarà un sistema
transitori que permeti realitzar una implantació sense talls de servei.

Fases de la implantació
Aspectes a tenir en compte durant la implantació:


Lliurament del Pla d’implantació: El contractista haurà d’entregar un Pla d’implantació
amb la planificació detallada per a la realització de les tasques de provisió d’equipaments
i materials, instal·lació, posada en marxa, mesures i proves, certificació de xarxes i
serveis, generació de la documentació associada al projecte, formació, etc. Aquesta
documentació s’ha d’entregar abans de 30 dies posteriors a la data d’inici del contracte,
per medis electrònics. Una vegada validat, s’haurà de realitzar l’execució efectiva de la
migració de cadascun dels serveis que contempla cadascun dels lots.



Posada en marxa:


Validació de les configuracions: serà necessari que el contractista validi amb els
tècnics designats pels ens adscrits quines han de ser les característiques concretes
a configurar pels serveis que es requereixin.
El contractista haurà d’etiquetar els equips, el cablatge i qualsevol altre element
susceptible de ser etiquetat, en cas que apliqui pel servei ofert. Aquest etiquetatge i
la documentació es realitzarà d'acord amb la normativa definida per cada ens adscrit.



Desplegament i instal·lació d’infraestructures: Les intervencions que s'hagin de dur
a terme a les diferents seus han de coordinar-se amb l'interlocutor tècnic de cada
ens adscrit. Aquestes intervencions es realitzaran en les finestres de manteniment
acordades prèviament, realitzant-se sempre en l’horari que minimitzi la no
disponibilitat del servei. Aquests horaris poden ser nits i caps de setmana en aquells
casos en què la criticitat de la seu ho requereixi.



Pla de proves: el contractista haurà de realitzar el test dels serveis d'acord amb el
pla de proves presentat al pla d’implantació i d'acord amb la normativa vigent per a
cada tipus servei. La documentació amb els resultats de les proves realitzades haurà
de lliurar-se en paper i en format electrònic.
Cada ens adscrit podrà realitzar les proves addicionals que consideri per tal de
validar el correcte funcionament dels serveis, amb el suport del personal i els mitjans
de l’operador, sense cap cost addicional.



Acceptació dels serveis: un cop finalitzades les proves amb èxit, i com a pas previ a
l’acceptació dels serveis, el contractista haurà de lliurar a l’Oficina tècnica la següent
documentació:
1. Document As-Built: el contractista elaborarà i lliurarà una memòria descriptiva de
la instal·lació del servei en qüestió, en cas que apliqui, per a cadascuna de les
seus. Aquesta memòria ha d'incloure, com a mínim, la següent informació:
x

Per tot el material instal·lat i / o subministrat:
o

Marca, model i números de sèrie.
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o

Manual tècnic i, en cas que apliqui, manual d'instal·lació i manual de
manteniment.

o

Manual d'usuari.

o

Certificacions que li siguin d'aplicació (declaració de conformitat,
certificació CE, certificació RoHS, etc ...).

o

Paràmetres de configuració de tots els elements i característiques
de l'equip.

x

En cas que apliqui, plànols de planta instal·lada, i esquemes o fotografies
dels equips en la seva ubicació definitiva.

x

En cas que apliqui, mapa de xarxa a on es detalli tota aquella informació
rellevant pel que fa al servei contractat.

x

En cas que apliqui, esquema de connexions.

x

Resultats de les bateries de proves i validació realitzades.

2. Acta d'acceptació: el contractista confeccionarà les actes d'acceptació parcial o
total del servei per cadascuna de les seus (en cas que apliqui), i les presentarà
a l’Oficina Tècnica per a la seva validació. En el cas que les acceptacions es
validin amb objeccions pendents de resolució, el contractista haurà de presentar
a l‘Oficina Tècnica les actes d'esmena en un termini màxim d'una (1) setmana.
Es considera que un servei s'ha lliurat correctament quan el contractista hagi presentat
tota la documentació descrita i aquesta hagi estat acceptada i validada per l’Oficina
Tècnica. En aquell moment s’acceptarà el servei en qüestió i es podrà iniciar la facturació
del servei acceptat.


Formació:


El contractista es responsabilitzarà de la formació necessària al personal tècnic de
les entitats participants en els processos sobre la base dels serveis contractats, i
proposarà els mètodes d’aquesta formació.



Els licitadors indicaran la relació d’altres concursos, seminaris... de formació que
puguin ser d’interès, en el transcurs del contracte.

Informes d’implantació i seguiment del projecte
A mode de resum, es recullen els informes a lliurar pel contractista:


En un termini d’un més des de la data d’inici de contracte el contractista haurà de lliurar
a l’Oficina Tècnica un pla d’implantació per a la totalitat dels serveis. En el mateix
s’identificaran per a cada entitat, aquells paràmetres que el contractista estimi que poden
endarrerir el període màxim d’implantació fixat en aquest plec.



A partir del primer mes de la data d’inici de contracte i amb periodicitat setmanal, es faran
reunions de seguiment i es lliuraran a l’Oficina Tècnica els corresponents informes de la
implantació, indicant el grau de compliment de la implantació respecte al Pla
d’implantació descrit en el punt anterior.



El contractista haurà de facilitar un informe global amb una periodicitat semestral i
l’inventari de cada entitat participant amb els serveis contractats, i, a més el resum dels
costos tant en concepte de quotes com de trànsit de cada una de les entitats participants
en l’Oficina Tècnica, en format electrònic que pugui ser tractat per a la seva anàlisi.
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Pla d’explotació
El present apartat descriuen els requeriments generals aplicables al Pla d’explotació de tots els
serveis objecte del present procediment, si bé s’ha de tenir en compte que en cada un dels lots
es defineixen requeriments específics d’explotació, que inclou la definició d’una Oficina
d’Explotació (apartats 6.5 i 7.5 respectivament).

Els licitadors hauran d’indicar en les seves propostes els recursos humans i les eines necessàries
per implantar el model d’explotació. Es definiran les responsabilitats de gestió i de seguiment del
servei mitjançant la realització dels següents processos bàsics:


Operació: inclou les tasques de provisió, gestió, explotació i manteniment de la
infraestructura i serveis gestionats, per assolir els nivells de servei acordats.



Suport tècnic: inclou les tasques d'anàlisi i avaluació, suport al desplegament i suport
continuat, per a recolzar la resta de processos de gestió.



Gestió de versions: inclou les feines de control, planificació i validació que asseguren la
fiabilitat dels elements de maquinari i programari, i per tant dels serveis gestionats, instal·lant
únicament versions provades amb resultats òptims de funcionament, i minimitzant els riscos
de les instal·lacions així com el temps de no disponibilitat dels serveis en els processos de
canvis i configuracions.



Gestió de la continuïtat del servei: inclou les tasques de gestió preventiva que garanteixin
una reducció de la probabilitat de fallades i la restauració dels serveis en un temps mínim en
cas de pèrdua.



Servei de gestió: inclou les tasques de gestió de nivells de servei, gestió de la capacitat,
gestió de la disponibilitat i gestió financera.



Suport del servei: inclou les tasques de gestió d'incidències, gestió de problemes, gestió de
configuracions i gestió de canvis.



Help Desk: inclou les tasques de suport tècnic i Help Desk de segon nivell.



Gestió de la infraestructura: inclou tasques de suport en el disseny i planificació de la
infraestructura, anàlisi de riscos sobre la infraestructura existent i solucions de millora
contínua.



Gestió de la seguretat: inclou tasques d'anàlisi, detecció i proves sobre la seguretat dels
equips i serveis gestionats.

Es consideraran els següents serveis associats a l’explotació de la planta instal·lada i als serveis
contractats:


Relació entitat – operador.



Gestió de l’inventari i documentació del sistema.



Gestió de canvis, altes, baixes i modificacions.



Elaboració d’informes de trànsit i rendiment.



Gestió del manteniment.



Monitoratge dels serveis.



Qualitat i disponibilitat dels serveis.
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Totes les despeses generades per implantar el Pla d’explotació en material, mà d’obra,
desplaçaments i demés, estaran incloses en el preu de l’oferta.

Relació Entitat – Operador (Contractista)
La relació entre l’entitat i el contractista complirà els següents requisits:


Existirà una interfície tipus “finestra única”, per la qual el contractista haurà de constituir un
Equip d’Explotació per aquest projecte, que serà anàleg als emprats pels operadors en
telecomunicacions per atendre grans corporacions, que consistirà en un enllaç i interlocució
personalitzada per a cada entitat adherida a través del qual es realitzaran totes les gestions
i, que es coordinarà amb la respectiva Oficina Tècnica. Aquesta atenció serà personalitzada,
permanent i àgil.



Des d’aquest únic punt d’entrada es canalitzaran totes les sol·licituds, reclamacions i altres
comunicacions realitzades per les entitats.



L’equip d’explotació mantindrà reunions periòdiques amb l’Oficina Tècnica, per fer un
seguiment continuat del servei ofert.



L’atenció comercial serà personalitzada.



Tant a nivell comercial com a nivell tècnic, el contractista disposarà d’una plataforma
personalitzada de gestió, accessible remotament des dels ens locals i amb visió global per
a l’Oficina Tècnica, mitjançant la qual el personal encarregat de la gestió dels serveis pugui
realitzar, com a mínim, les següents funcions:





Gestió automatitzada de les sol·licituds, canvis,....



Monitoratge de l’estat de les peticions i del seu compliment.



Monitoratge de les incidències.



Obtenció del detall de la facturació en format electrònic.

Addicionalment a aquesta plataforma, les entitats podran realitzar totes les gestions via
trucada telefònica, fax, correu electrònic, etc ... .

Per a la Diputació de Barcelona, l’equip d’explotació del contractista establirà l’accés a l’eina
Service Desk de la Diputació de Barcelona, amb els requisits d’accés segur vigents, per a
registrar i fer el seguiment de les incidències, peticions i consultes.

Gestió de l’inventari i documentació del sistema
Tots els elements sol·licitats dins del present plec: serveis, sistemes, programaris, terminals,
línies i enllaços, etc., estaran inventariats amb coherència a la descripció dels productes que
figura a les taules del plec i la seva ubicació degudament documentada.

L’inventari i la documentació estaran permanentment actualitzats i a disposició de cada entitat
en format electrònic, preferentment a través d’un portal web segur. Aquesta eina inclourà un
mòdul pel seguiment de la facturació dels diferents serveis corresponents a cada entitat, que
haurà de ser coherent amb l’inventari.
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Gestió de canvis, altes, baixes i modificacions
El contractista posarà a disposició de les entitats adscrites les eines de gestió necessàries per
a fer les sol·licituds i el seguiment dels canvis, altes, baixes i/o modificacions de la planta
instal·lada i dels serveis contractats, minimitzant així els temps de resposta. Serà accessible via
web i amb sistemes de control d’accés, preferiblement serà una aplicació web.

Les entitats podran realitzar aquestes sol·licituds via telèfon, correu electrònic o via web. Totes
les sol·licituds realitzades han de quedar reflectides en algun sistema centralitzat de forma que
les entitats puguin consultar l’estat de les seves sol·licituds de forma permanent.

Amb la validació de l’entitat adscrita, el contractista es compromet a la retirada de tot el material
que s’hagi substituït, fent-se càrrec del lliurament d’aquest material a un gestor de residus
autoritzat.

Elaboració d’informes
El contractista lliurarà, mensualment, i addicionalment sota demanda de les entitats o del
Consorci Localret, els següents informes, orientats a millorar la gestió dels serveis:


L’inventari actualitzat.



Informes de trànsit, d’ocupació d’enllaços, ratis de saturació, amplada de banda ocupat,
gràfiques de rendiment, ...



Propostes de millores orientades a reduir congestions, ineficiències de circuits, ... i totes
aquelles que millorin el nivell de servei, optimitzin els recursos i redueixin la despesa.



Informes de compliment dels ANS pactats: mensualment el contractista presentarà per
cadascun dels ANS el valor real obtingut.



El format dels informes es podrà revisar cada 6 mesos o de comú acord en qualsevol
moment.

Addicionalment es demana un informe global o un resum semestral de l’inventari i dels costos,
tant en concepte d’imports de quotes fixes com d’imports variables (trànsit) de cada una de les
entitats participants a l’Oficina Tècnica. S’inclourà la documentació necessària per a fer el
seguiment del contracte, pel que estaran les llicències dels circuits i de l’equipament de LAN.
Tota la informació s’haurà de facilitar en format electrònic de BBDD per que pugui ser tractada
per a la seva anàlisi.

Gestió del manteniment
El manteniment preventiu i correctiu de la planta instal·lada i del conjunt de serveis, serà
responsabilitat i anirà a càrrec del contractista.

La gestió es realitzarà de forma proactiva. Els sistemes seran monitorats remotament i
s’adoptaran les mesures necessàries per a la resolució de qualsevol anomalia tant bon punt hagi
estat detectada.
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A més de les actuacions pròpies del manteniment correctiu s’inclouran totes aquelles tasques de
manteniment preventiu necessàries per evitar qualsevol incidència que afecti a la correcta
prestació del servei.

Els costos de cadascun dels serveis objecte del present procediment inclouran les tasques de
manteniment preventiu i correctiu necessaris per garantir el compliment dels ANS detallats en el
Pla de qualitat de cada lot. Per tant, el contractista no podrà cobrar cap cost addicional en
concepte de gestió i/o manteniment addicional al cost del mateix servei, sense que això pugui
implicar cap degradació del servei i/o de la seva gestió i/o manteniment associat.

Monitoratge
El contractista haurà de realitzar el monitoratge dels serveis objecte de la contractació- Totes les
despeses derivades d’aquest monitoratge estaran incloses en els costos del servei.
El monitoratge del servei es realitzarà de forma proactiva i inclourà, com a mínim, les següents
activitats:


Monitoratge de tots els esdeveniments (logs, warnings i alarmes) de la infraestructura amb
l’objectiu d’assegurar el seu correcte funcionament i ajudar a preveure futures incidències.



El contractista haurà d’informar a les entitats adherides quan s’assoleixin valors d’utilització
propers al 85%.



Mesura i monitoratge en temps real dels paràmetres de disponibilitat i qualitat, així com la
detecció de tendències o comportaments que s’allunyin del patró habitual:





Utilització de CPU dels equips.



Disponibilitat, probabilitat de bloqueig i càrrega de cada un dels enllaços.



Disponibilitat dels equips.

Mesura i monitoratge dels paràmetres de qualitat ANS.

Gestió comercial i facturació
Es demana una gestió comercial diferenciada, independent de l’explotació. Les funcions
principals que ha de dur a terme són les següents:


Gestió de totes les peticions, reclamacions i altres comunicacions de les entitats destinatàries
del servei, rebudes directament o a través de les Oficines d’explotació.



Presentar regularment els nous serveis del contractista que aportin valor a mesura que
estiguin disponibles.



Donar resposta a totes les peticions comercials per serveis fora de l’abast de la present
contractació.



Si es detecten incompliments dels ANS a l’informe mensual de l’Oficina d’explotació, el gestor
comercial entregarà a l’Oficina tècnica i en un termini de quinze dies, un informe específic
d’aquestes ANS amb el càlcul de les penalitats d’acord amb les fórmules pactades.



Mantenir una actitud proactiva en tots els aspectes de la relació, interessant-se pel
compliment dels ANS i impulsant, qualsevol mesura que pugui resultar una millora de la
qualitat global del servei.
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Realitzarà les tasques de coordinació i/o supervisió entre les diferents àrees i empreses del
contractista durant les fases de pre-venda i venda.



Atendre els dubtes que plantegin les entitats destinatàries relacionades amb l’operativa
comercial dels serveis.

Facturació
L’eina de facturació és un factor clau, donades les necessitats de les entitats. Es demana una
eina web per fer el seguiment de la facturació que ha de permetre les següents facilitats:


La facturació serà en format digital EFACT. El contractista haurà de facilitar la facturació
electrònica a totes les entitats participants i la plataforma a utilitzar serà FACe o e.FACT o
les que indiqui la normativa vigent. També es podrà entregar en format paper si les entitats
així ho demanessin i sense cap cost addicional. A aquesta factura s’haurà d’annexar el
document de detall (quotes i trànsit) que es correspongui amb l’import facturat. En cas de no
annexar-se el document de detall, les entitats podran retornar la factura per manca
d’informació pel seu pagament.



L’Òrgan de Contractació, en virtut dels convenis signats amb cadascuna de les entitats
participants està facultat per rebre, per part dels contractistes, la informació mensual
detallada de totes les entitats participants, sense que això vulneri el que disposa la normativa
en vigor estatal i europea de protecció de dades. El format de com s’ha de generar i lliurar
aquesta informació es pactarà individualment amb cadascun dels contractistes dels diferents
lots.



Generació d’una factura informativa agrupada que inclogui totes les dependències i NIF’s
associats a l’entitat.



Les entitats adherides podran exigir, sense cost addicional, la generació de factures per a
cadascun dels centres i NIF’s de l’entitat, amb independència que aquests comparteixin
infraestructures.



Dins de cada factura es podran definir centres de cost i, en aquest cas, es desglossarà els
diferents conceptes de facturació corresponents als preus adjudicats per a cada centre de
cost.



La facturació haurà de mostrar literalment els conceptes reflectits a l’oferta econòmica i els
preus unitaris.



No hauran costos d’alta per cap element dels dos lots.



El contractista no podrà, de forma unilateral, canviar el format de la informació amb el que es
lliura la factura. En cas que el contractista vulgui canviar el format de la seva facturació, haurà
de consensuar-se prèviament amb l’Oficina Tècnica la data d’entrada en vigor d’aquest canvi
de format de la facturació, avisant com a mínim amb 2 mesos d’antelació.

Facturació durant la implantació
En cas que apliqui, i per tal de garantir que no hi ha solapament amb la facturació dels serveis,
en la fase d’implantació s'estableix que:


El contractista s'ha de comprometre a acomplir la planificació presentada en el pla
d’implantació de tal manera que es pugui sincronitzar les baixes dels serveis anteriors.



En quant al procés de facturació durant la fase d’implantació, es poden donar dues situacions:


Que els contractistes actuals, dels dos lots, continuïn amb la provisió i operació dels
serveis descrits en el present plec.
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En aquest cas els contractistes garantiran el no solapament de la facturació durant
la migració.



S’aplicaran les noves tarifes de forma immediata a partir de l’endemà de l’inici del
contracte mitjançant l’actualització de tarifes, en cas de no requerir actuacions, o bé
s’efectuaran regularitzacions amb caràcter retroactiu, des de la data de l’inici del
contracte, que no poden excedir del període d’implantació.

Que es produeixi canvi del contractista. En aquest cas el nou contractista assumirà els
costos per garantir el no solapament de la facturació i aplicarà les noves tarifes des de
la implantació del servei.


Mentrestant duri el procés d’implantació l’operador sortint mantindrà les tarifes i el
servei fins que s’efectuï la migració dins del termini d’implantació.



D'aquesta manera, a l'entrega d'un servei o part d'aquest, el contractista indicarà a
l’entitat adherida quins serveis ha de donar de baixa amb el contractista anterior, de
manera que una vegada cessi la facturació, el contractista procedeixi a facturar el
seu servei. Serà responsabilitat del contractista la gestió d'aquest control d'entregues
i baixes, comunicant fefaentment.

En cas que es demori la implantació dels nous serveis per causes imputables al
contractista, aquest assumirà el sobrecost dels serveis a prestar un cop excedida la data
d’implantació prevista en el calendari. Aquest sobrecost serà la diferència entre les tarifes
adjudicades al present contracte i el cost del servei facturat pel contractista sortint, sens
perjudici de les penalitats que es puguin imposar per incompliment en el desplegament
del Pla d’implantació i sempre que les tarifes adjudicades siguin inferior a les facturades
pel contractista sortint.

Seguiment de la facturació
Així mateix, el contractista posarà a disposició del Consorci Localret i les entitats adherides una
eina en línia que permeti revisar les facturacions i consums de cadascuna de les entitats.



La informació serà accessible via web i en format electrònic, sense cap cost addicional,
i de format tractable informàticament.



Generació immediata de les contrasenyes i claus de pas per tal que totes les entitats
participants en aquest procés tinguin accés a la facturació en format electrònic.



Generació de les contrasenyes i les claus de pas de “SUPRACLIENT” que hauran de ser
lliurades a l’Oficina Tècnica, per tal de poder consultar les factures de totes i cadascuna
de les entitats participants en aquest procés.



L’eina incorporarà una base de dades que representi la planta instal·lada. S’han
d’incloure totes les eines informàtiques necessàries per garantir que la informació estigui
actualitzada i si s’escau, sincronitzada amb altres bases de dades de les entitats que
recullin informació similar.



La facturació i el seu seguiment es basarà exclusivament en la base de dades
mencionada en el paràgraf anterior.



Seguiment de la facturació: integració amb la planta instal·lada actualitzada i amb les
eines de control dels consums variables del contractista per permetre fer el seguiment
detallat de:


totes les quotes de les infraestructures i serveis contractats.



tot el trànsit generat en un mateix període de facturació.
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tots aquells conceptes no periòdics que es puguin facturar.

L’eina ha de permetre obtenir la facturació detallada, el cost dels serveis fixes i de trànsit
d’una extensió o d’una extensió mòbil donat un període de temps determinat i detallats
exclusivament pels conceptes corresponents als preus adjudicats.

Adequació de condicions i preus a nous marcs reguladors i de mercat
En cas de baixades degudes a nous marcs tarifaris, noves regulacions, noves tarifes
d’interconnexió, condicions d’aplicació generalitzada en el mercat o noves condicions regulades
per la CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) i/o la Unió Europea, les
variacions de tarifes i/o condicions s’aplicaran de manera automàtica als preus adjudicats.

Pla de qualitat
En el pla de qualitat el contractista haurà de contenir la metodologia del contractista per garantir
el compliment dels compromisos.

Cada entitat participant haurà de facilitar als contractistes la relació i categorització específica
dels seus centres de treball, en el moment que els contractistes elaborin el respectiu Pla
d’Implantació per a cada entitat.

Els ANS inclosos en el present Plec de Prescripcions Tècniques són d’obligat compliment. En
cas d’incompliment s’aplicaran de manera automàtica les penalitats associades a cada ANS. Els
ANS i les penalitats per incompliment queden fixades als apartats 6.7 i 7.7 del present Plec de
Prescripcions Tècniques per a cada lot respectivament.

Pla de devolució
Les propostes dels licitadors han de garantir la possible devolució del servei a un altre contractista
un cop finalitzat el contracte objecte del present procediment. Per aquest motiu, la solució tècnica,
el pla d’implantació i el pla d’explotació proposat han de preveure aquesta possibilitat i les
mesures per garantir el pla de devolució futur a un altre contractista.

Es requereix que durant tota la vigència del contracte es garanteixi que, a la seva finalització, es
podrà dur a terme una migració del servei amb el menor impacte per a les entitats adherides.

En aquest sentit, per garantir el baix risc i el menor temps de transició en la devolució del servei,
es requereix que es compleixin els següents requeriments:


Durant tota la vigència del contracte, el contractista haurà d’utilitzar tecnologies i sistemes
que no impliquin limitacions que puguin dificultar o impedir a un nou contractista la connexió
a les xarxes, el manteniment i la gestió dels sistemes.



Els licitadors hauran de certificar que les tecnologies i sistemes a instal·lar no són propis i/o
exclusius de la seva companyia, ni dificultaran un futur procés de canvi de contractista.



El contractista estarà obligat a proporcionar a les entitats adherides tota la informació tècnica
i administrativa en format electrònic, per a garantir el traspàs al nou adjudicatari:
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Documentació de tot l'equipament instal·lat incloent per a cada equipament
configuracions, marca, model i números de sèrie.



Si aplica, esquemes o fotografies de l'equipament en la seva ubicació.



Si aplica, esquema de connexions i mapes lògics de la xarxa.



Informe d'incidències i problemes tractats des de l'inici del contracte.



Proposta de planificació per a la migració cap al contractista entrant de la totalitat de la
numeració, línies per tipus de tecnologia i per ubicació.



Llista de facilitats i garanties d’accessibilitat i transferència tecnològica cap al contractista
entrant.

Aquesta entrega d’informació es produirà en els següents moments:


1 any abans de la finalització del contracte.



7 mesos abans de la finalització de qualsevol pròrroga si s’escau.



4 setmanes abans de la finalització del contracte o pròrroga del mateix.

El contractista no podrà degradar la qualitat d’aquells serveis i/o infraestructures que
continuïn operatives un cop realitzada la migració del servei al nou contractista, com per
exemple accessos ULL, accessos indirectes, lloguer d’infraestructures, etc.
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LOT 1 - SERVEIS DE COMUNICACIONS FIXES DE VEU I DADES
Requeriments tècnics dels ens
Serveis de comunicacions de veu fixa

A continuació es detalla el catàleg de serveis, susceptibles de ser contractats per part de
qualsevol ens local adherit i beneficiari, en funció del seu dimensionament i necessitats, amb
independència de la tecnologia i tipologia emprada per poder prestar el servei amb totes les
seves funcionalitats.

Els serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent són els següents:




Enllaços a la xarxa pública de veu:


Troncal SIP, amb el dimensionament de canals IP segons es requereixi en cada cas.



Accés primari XDSI.



Accés bàsic XDSI individual i/o amb grup de salt de centraleta (ISPBX).



Línia individual i/o amb grup de salt de centraleta.



Accés individual 3G/4G.

Serveis addicionals:


Serveis de xarxa intel·ligent.



Serveis de xarxa privada virtual.



Tractament dels actuals serveis 0XY.

Facilitats mínimes requerides
A continuació es detallen les facilitats mínimes requerides per a tots els serveis de comunicacions
de veu fixa:


Servei contestador amb identificació de trucades.



Servei contestador.



Desviament de trucades.



Desviament de trucades per baixes i canvi de domicili.



Servei d’identificació de trucades.



Identificació de trucades en espera.



Trucada a tres.



Trucada en espera.



Informació de canvi de número.



Restricció de trucades.



Grups de salt.



Publicitat en guies prèvia autorització del client.



Presentació obligatòria del número geogràfic sortint.
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Facturació detallada per línia.



Facturació detallada per DDI.

Qualsevol dels enllaços i serveis haurà de ser capaç de cursar trucades cap als següents destins
externs, segons els rangs de numeració pública establerts per la CNMC:


Números geogràfics nacionals.



Números mòbils.



Números internacionals.



Números curts i prefixos.



Números personals.



Números no geogràfics per a serveis vocals nòmades.



Números de tarifes especials.



Serveis SMS/MMS.



Qualsevol altre rang que es defineixi durant la vigència del contracte.

Addicionalment, la xarxa de comunicacions de veu fixa del contractista ha de garantir qualsevol
de les funcionalitats establertes en la normativa vigent, com ara:


Encaminament de les trucades a serveis locals, autonòmics, emergència, etc ... (tipus 112 y
0XY).



Ocultació de la numeració i/o rastre de la trucada en els casos establerts per la legalitat vigent
(maltractament, etc ...).

La xarxa de comunicacions de veu fixa del contractista ha d’oferir serveis de xarxa intel·ligent,
amb numeració 900, 901, 902 i la resta de rangs de numeració actuals i/o futurs que s’estableixin
a tal efecte. La xarxa del contractista també ha de permetre oferir serveis d’informació 0XY
Locals, com 092, 010, etc , en cas que així ho requereixi el client.

Requeriments tècnics dels serveis de comunicacions de veu fixa
Per a tots els supòsits d’aquest apartat s’hauran de complir els següents requeriments generals:




Es disposaran de facilitats de Xarxa Privada Virtual, que permetin:


Pla de numeració privat.



Reducció del trànsit on-net entre centres de l’ens participant.



La concentració del trànsit de fix a mòbil originat des de qualsevol dels centres de l’ens
participants al centre o centres que disposin d’enllaços amb els operadors de telefonia
mòbil.



Creació de grups tancats d’usuaris.



Creació de llistes de restricció/autorització.

Quant a trànsit:


S’inclou l’encaminament i gestió del trànsit entrant i sortint de veu cursat pels centres de
l’ens local.
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L’ens local podrà, opcionalment, encaminar el trànsit fixa a mòbil a través d’operadors de
telefonia mòbil.



Els licitadors hauran de tenir la capacitat de prestar serveis especials, com el 010 o el 092
de cada municipi, i serveis de Xarxa Intel·ligent (900, 901, 902, 80X,...), en cas que l’ens local
ho sol·liciti.



Els licitadors hauran de garantir, independentment de la tecnologia amb la que prestin el
servei, la presentació del número geogràfic sortint en tots els casos.



La factura dels serveis inclourà per una banda els costos fixos de les línies i accessos i per
l’altra el cost del trànsit encaminat. També es podran establir tarifes planes per usuari i
ubicació.

Els requeriments tècnics dels serveis de comunicacions veu fixa detallats segons cada tecnologia
són els següents:

Troncal SIP
Amb independència de la nomenclatura comercial del servei i/o de les implementacions
específiques de cada licitador i de les característiques de la xarxa de transport emprada, ha de
complir els següents requeriments tècnics:


Estàndard SIP (Session Initiation Protocol) definit per IETF (Internet Engineering Task Force)
en la RFC 3261.



Compatibilitat, com a mínim, amb els còdecs G711, G723 i G729.



Compliment de totes les facilitats mínimes requerides.



Múltiple numeració d’entrada / sortida sobre el mateix troncal (DDI, DID o Direct Inward
Dialing).



Presentació / restricció de l'usuari trucant / trucat.



Possibilitat de restricció de trucades entrants / sortints.



Mecanismes de contingència en cas d’incidència amb l’accés.



En cas que l’accés emprat per a proporcionar el troncal SIP estigui basat en tecnologia
xDSL/GPON, el licitador haurà de garantir que el cabal assignat serà suficient per tal de
proporcionar la totalitat dels canals requerits. En qualsevol cas, els licitadors hauran de
detallar els càlculs d’acord amb el dimensionament i també el còdec emprat pel transport de
la veu.



En cas de requerir-se accés diversificat, s’ha de disposar de redundància a nivell de doble
camí físic (separació de canalitzacions, arquetes, etc ...), doble equip de client i connexió a
diferents equips d’accés per part del contractista.

Accés primari XDSI
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Compliment dels estàndards ETSI ISDN.



Compliment de totes les facilitats mínimes requerides.



Disponibilitat de 30 canals de comunicació de 64 Kbps per a veu i/o dades i 2 canals de 64
Kbps per a senyalització, provisió de serveis suplementaris i sincronisme.
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Disponibilitat de números directes (DDI, DID o Direct Inward Dialing).



Senyalització d’usuaris de classe 1, senyalització d’usuaris de classe 3, subadreçament i
transferència de trucades.



Presentació / restricció de l'usuari trucant / trucat.



Mecanismes de contingència en cas d’incidència amb l’accés.



En cas de requerir-se accés diversificat, s’ha de disposar de redundància a nivell de doble
camí físic (separació de canalitzacions, arquetes, etc ...), doble equip de client i connexió a
diferents equips d’accés per part del contractista.

Accés bàsic XDSI
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Compliment dels estàndards ETSI ISDN.



Compliment de totes les facilitats mínimes requerides.



Disponibilitat de 2 canals de comunicació de 64 Kbps per a veu i/o dades i 1 canal de 16
Kbps per a senyalització i provisió de serveis suplementaris.



Disponibilitat de números directes (DDI, DID o Direct Inward Dialing).



Senyalització d’usuaris de classe 1, senyalització d’usuaris de classe 3, subadreçament i
transferència de trucades.



Presentació / Restricció de l'usuari trucant / trucat.

Línia individual
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Disponibilitat d’1 canal de comunicació mitjançant interfície RJ11.



La provisió d’aquest servei es pot suportar sobre:


Xarxes convencionals legacy d’acord amb l’estàndard ETSI Analogue Fixed-Line Access
(PSTN).



Xarxes de transport IP.



En cas que un organisme sol·liciti el servei de línia individual per a ús en situacions en que
es requereix alimentació DC directa des de la pròpia línia, el contractista realitzarà la provisió
d’aquest servei mitjançant xarxa legacy i, en cas contrari haurà de notificar-ho a l’organisme.



Compliment de totes les facilitats mínimes requerides.



Disponibilitat d’1 canal de comunicació.

Aquest servei també es podrà oferir a través de 3G/4G complint amb els següents requeriments
tècnics:


Accés suportat sobre infraestructura de xarxa 3G i/o 4G LTE.



Prestacions de comunicacions de veu.



Disponibilitat d’1 canal de comunicació.
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Serveis d’extensió de veu sobre la xarxa de l’operador.
Es requereix el servei d’extensió de veu sobre xarxa de l’operador que permeti implementar les
funcionalitats mínimes detallades a l’apartat 6.1.1.1.

Addicionalment a les funcionalitats mínimes detallades, els serveis d’extensió de veu sobre la
xarxa de l’operador han de permetre:


Configuració de grups d’extensions.



Configuració de grups de captura.



Configuració de cua de trucades.



Possibilitat de presentació del número de capçalera.



Assignació de numeració pública geogràfica.



Possibilitat de funcionalitats d’operadora automàtica.



Possibilitat de servei de fax.



Possibilitat d’enregistrament de les trucades.

Per a la provisió d’aquest servei es distingeixen dues tipologies d’usuari:


Extensió de veu amb terminal de gamma mitja:




Funció mans lliures.

Extensió de veu amb terminal amb funcionalitats d’operadora:


Multilínia.



Botonera integrada o mitjançant mòdul d’ampliació addicional.



Interfície per a la connexió d’auriculars.

Requeriments tècnics dels equips de client


Es requereix del subministrament, instal·lació i manteniment de tot l’equipament necessari
per a la connexió dels enllaços, especialment els troncals SIP.



El contractista haurà d’activar l’accés de lectura SNMP en els CEs (equips de client), per a
la monitorització per part de l’ens sol·licitant. El contractista haurà de proveir a l’ens sol·licitant
les claus d’accés / comunitats SNMP necessàries. No es requereix de la realització de cap
canvi de configuració per part de les entitats.



En cas que els equips oferts arribin al final del seu cicle de vida o es trobin discontinuats o
fora de suport per part del fabricant, el contractista haurà de substituir-los per d’altres d’iguals
o superiors característiques, sense modificació dels costos i prèvia notificació a/als ens
afectats.

Infraestructures dels licitadors
Els licitadors hauran de disposar d’infraestructura de comunicacions de veu fixa que compleixi
els següents requeriments:


L’accés dels licitadors als centres dels ens adherits podrà ser directe o indirecte, suportat
sobre xarxes convencionals (com la XTB, la XDSI, els Troncal SIP o de 3G/4G) i amb
infraestructures coure, fibra òptica, ràdio o d’altres tecnologies.
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Els licitadors indicaran en les seves propostes les tecnologies i infraestructures d’accés a
cada centre.



Els licitadors hauran d’estar en disposició d’oferir mecanismes de redundància per garantir
la disponibilitat dels serveis especials, en cas que així es sol·liciti.



Els licitadors hauran de disposar de les infraestructures necessàries que permetin assumir
el creixement que pugui produir-se per part dels ens adherits.



Els licitadors hauran de tenir la capacitat de prestar serveis de Xarxa Intel·ligent i serveis 0XY
(900, 901, 902, 092, 010 i d’altres), en cas que així es sol·liciti.



Els licitadors han d’incloure les esteses de cablatge, fuetons, i altres elements necessaris per
a la correcta connexió dels enllaços a l’electrònica i/o sistemes del client. Independentment
d’aquests materials, els licitadors oferiran un servei d’auditoria i adequació del cablatge
estructurat intern de l’ens locals com a mínim a Categoria 6.

Rènting, lloguer i manteniment d’equipament
En els casos en que els ens disposen de serveis de rènting, lloguer i/o manteniment d’equipament
de comunicacions, principalment de sistemes de comunicacions de veu (centraletes, terminals,
etc.), contractats amb el mateix operador actual que presta el servei de connectivitat, aquests
sistemes seran objecte de revisió per part dels ens locals i podran ser objecte de baixa amb
posterioritat a l’adjudicació de la present contractació.

Respecte a l’equipament en lloguer i/o manteniment, l’annex 9.2 mostra el detall de l’equipament
i serveis inclosos en aquesta licitació.

Pel que fa a l’establiment de clàusules de permanència i/o d’indemnització per cancel·lació, s’ha
de complir el que es disposa a l’apartat 5.6.

No obstant, pel que fa al LOT 1 si en virtut d’una clàusula de permanència hi haguessin equips o
equipaments afectats (terminals d’usuari, PC’s, electrònica de xarxa, PABX i equips associats,
etc ...), l'adjudicatari s’haurà de fer càrrec de tots els costos que comporti anul·lar o cancel·lar
aquestes permanències. En aquest cas, l’operador sortint haurà de cedir la propietat d'aquests
equips al nou contractista, de tal forma que, a partir de l'entrada en vigor del nou contracte,
l’adjudicatari passarà a ser-ne el propietari amb l'obligació de mantenir les quotes pendents a les
entitats adherides durant tota la vigència del contracte. A la finalització del contracte, l’adjudicatari
quedarà obligat a cedir la propietat envers al futur nou contracte de no resultar-ne adjudicatari o
a l’ens local adherit corresponent, en el cas que hagués finalitzat el període d’abonament de les
quotes.

Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet
Els serveis de comunicacions de dades i accés a Internet inclouen:


Enllaços d’accés a la xarxa corporativa de dades dels ens adherits.



Serveis d’accés a Internet centralitzat dels ens adherits.



Serveis d’accés a Internet descentralitzat per edificis no interconnectats amb la xarxa
corporativa del seu ens local.
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A continuació es detallen els requeriments quant a infraestructures del contractista i accessos,
així com els requeriments que han de complir els equips de client proporcionats per a la prestació
dels serveis.
Els licitadors, a les seves ofertes, hauran d’igualar o millorar les característiques del medi,
velocitats, simetria i garantia, que es demanen a l’Annex 9.1.

Requeriments tècnics dels accessos
Accés a xarxa multiservei
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Es requereix del subministrament, instal·lació i manteniment de tots els accessos i també
l’equipament necessari per a la connexió dels enllaços que s’oferiran en règim de lloguer,
incloent-hi el seu manteniment.



La tecnologia a implantar serà Ethernet / IP segons procedeixi. Els medis d’accés dels
licitadors hauran de basar-se en enllaços de fibra òptica, coure, ràdio, etc, segons viabilitat,
tipologia d’accés i cabal.



Els cabals d’accés de cadascun dels centres han d’estar correctament dimensionats per a
suportar el trànsit previst.



En funció de la criticitat de cada centre es disposarà, si és necessari, d’accessos de backup
i/o accés diversificat. Les taules del dimensionament del present plec indiquen els casos en
que es requereixen accessos de backup i/o accés diversificat.

Accés a Internet centralitzat
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Cabal d’accés a Internet simètric.



Es requereix del subministrament, instal·lació i manteniment de tots els accessos i també
l’equipament necessari per a la connexió dels enllaços que s’oferirà en règim de lloguer,
incloent-hi el seu manteniment.



La tecnologia a implantar serà 10 Gigabit Ethernet / Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet
segons procedeixi. Els medis d’accés dels licitadors hauran de basar-se en enllaços de fibra
òptica, coure, ràdio, etc., segons viabilitat, tipologia d’accés i cabal.



Els cabals d’accés de cadascun dels centres han d’estar correctament dimensionats per a
suportar el trànsit previst.



En funció de la criticitat de cada centre es disposarà, si és necessari, d’accessos de backup
i/o accés diversificat. Les taules del dimensionament del present plec indiquen els casos en
que es requereixen accessos de backup i/o accés diversificat.



Disponibilitat d’adreçament IP estàtic segons dimensionament requerit en el present plec.

Accés a Internet descentralitzat
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Es requereix del subministrament, instal·lació i manteniment de tots els accessos i també
l’equipament necessari per a la connexió dels enllaços que s’oferirà en règim de lloguer,
incloent-hi el seu manteniment.
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Accessos basats en tecnologies GPON (FTTH) i/o xDSL.



Addicionalment, els licitadors podran oferir serveis d’accés a Internet descentralitzat
suportats sobre accessos 3G/4G sempre que justifiquin que l’amplada de banda és
comparable a un accés basat en xDSL i que en cap cas existirà limitació en el volum total del
consum mensual de dades ni limitacions de velocitat.



Els accessos basats en tecnologies GPON (FTTH) i/o xDSL es sol·liciten en dues modalitats:


Accés GPON (FTTH) i/o xDSL de baixa velocitat: contempla els accessos amb velocitat
de baixada de fins a 30 Mbps inclosos.



Accés GPON (FTTH) d’alta velocitat: contempla els accessos amb velocitat de baixada
de més de 30 Mbps.



Per a cada una de les dues modalitats, el licitador oferirà la tecnologia i la màxima velocitat
de l’accés segons la cobertura i disponibilitat de la seva xarxa.



També existeix la modalitat que agrupa la tecnologia sense fils, anomenada: Accés sobre
ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat): contempla els accessos per a tecnologia
mòbil com fins a LTE o radioenllaç amb banda lliure com WIMAX d’almenys 4 Mpbs o altres
tecnologies sense fils.



Subministrament d’adreçament IPs estàtic en aquells accessos en què es requereixi.

Servei antiDDoS
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Servei de detecció i mitigació proactiva i reactiva d’atacs distribuïts de denegació de servei
de forma transparent a nivell de la xarxa del contractista.



Protecció d’atacs volumètrics i orientats a aplicació.



Filtrat i discriminació del trànsit maliciós respecte del legítim.



Funcionalitat de reporting per tal d’obtenir informació sobre els atacs soferts i les
corresponents mesures aplicades.



Servei ofert en alta disponibilitat a la xarxa del contractista.



Possibilitat de contractar el servei associat a accessos a Internet centralitzats,
descentralitzats GPON/xDSL d’alta velocitat o descentralitzats GPON/xDSL de baixa
velocitat.



Monitorització constant de l’accés a Internet contractat.



Almenys quatre mitigacions anuals incloses per ens que contracti el servei.

Servei antivirus i Firewall
Ha de complir els següents requeriments tècnics:


Llicenciament per lloc de treball.



Funcionalitat d’antivirus.



Funcionalitat firewall.
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Requeriments tècnics dels equips de client


Es requereix del subministrament, instal·lació i manteniment de tot l’equipament necessari
per a la connexió dels enllaços.



En el cas específic dels accessos de dades de nivell 2 requerits, l’electrònica és propietat de
la Diputació de Barcelona, la qual en realitza també la seva gestió. La Diputació de Barcelona
i els ens adherits podran sol·licitar al contractista l’entrega d’aquests accessos de nivell 2 en
interfícies de coure o de fibra òptica, segons les seves necessitats.



El contractista haurà d’activar l’accés de lectura SNMP en els CEs (equips de client), pel
monitoratge per part dels ens sol·licitants. El contractista haurà de proveir a l’ens sol·licitant
les claus d’accés / comunitats SNMP necessàries. No es requereix de la realització de cap
canvi de configuració per part de les entitats.



En cas que els equips oferts arribin al final del seu cicle de vida o es trobin discontinuats o
fora de suport per part del fabricant, el contractista haurà de substituir-los per d’altres d’iguals
o superiors característiques, sense modificació dels costos i prèvia notificació a/als ens
afectats.



La gestió i manteniment de l’equipament serà responsabilitat de l’adjudicatari quan sigui
aquest el que ha facilitat els equips terminals (EDC).

Infraestructures d’operador
Els requeriments tècnics quant a la infraestructura d’operador, per als licitadors, es detallen a
continuació:


Les solucions proposades hauran de ser escalables, de manera que permetin augmentar el
dimensionament d’accessos i/o cabals de qualsevol de les xarxes.



Les solucions proposades hauran de suportar, quan ho requereixi qualsevol ens, alta
disponibilitat als serveis oferts i garantir el servei en aquelles seus que es sol·liciti:


Sense redundància.



Accés redundant.



Accés redundant amb equipament redundant.

Requeriments tècnics de la solució DiBa i ORGT
Aquest apartat detalla els requeriments associats als serveis de comunicació de veu fixa i el
servei de comunicacions de dades i accés a Internet de la DiBa i l’ORGT.

Aquests serveis hauran de disposar de les màximes funcionalitats que permeti la tecnologia en
cada moment i hauran d’erigir-se, en la mesura del possible, una solució integrada i comuna per
a totes les seus.

S’ha de tenir en compte que si bé en l’apartat de situació actual es descriuen els serveis de
comunicacions disponibles actualment (accessos primaris, bàsics, línies analògiques, etc ...),
l’objectiu de la present contractació inclou la implantació d’un model orientat a l’usuari final,
garantint-ne el compliment de les funcionalitats requerides sense detallar-ne de forma específica
els serveis de comunicacions necessaris a implantar per part del contractista per a prestar
aquests serveis finals. En aquesta línia, el capítol a continuació descriu el catàleg de serveis a
oferir pels licitadors en la seva proposta tècnica.
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Catàleg de Serveis
El catàleg de serveis que hauran d’oferir els licitadors per a aquest lot haurà de contenir com a
mínim els següents conceptes:










Veu fixa corporativa amb o sense terminal de veu: Aquest servei ha de permetre disposar
de connectivitat de veu en una extensió integrada de la centraleta en xarxa en mode servei.
La quota mensual d’aquest servei ha d’incorporar, addicionalment als costos relatius al
mateix servei de centraleta en xarxa i tots els serveis addicionals que se sol·licitin en aquest
plec (com p.ex. la solució de gravació de trucades, els Centres d’Atenció de trucades, etc ...):


la part proporcional del cost de tot el maquinari i programari necessari per fer funcionar
el servei de veu descrit.



la part proporcional del cost mensual dels enllaços SIP Trunk i de supervivència que
s’instal·lin.



el cost de la gestió de la numeració directa assignada.



el cost de la gestió de la central en xarxa i dels serveis incorporats que no impliquin cap
desplegament de maquinari associat, com per exemple la numeració virtual, configuració
de guies vocals, etc ... .



el cost de la provisió, si es fa una alta, i manteniment del terminal de veu, en funció de la
tipologia d’aquest (veure l’apartat 6.2.2.1.2).



per les extensions IP la part proporcional de la provisió, del cost mensual de la gestió i
manteniment del “switch” associat.



els trasllats del terminal dins de l’àmbit de la centraleta en xarxa.

Línia individual sense terminal de veu: línia analògica directa a la xarxa de telefonia
commutada (XTC) per a la transmissió de veu i no integrada a la central en xarxa. La quota
mensual d’aquest servei ha d’incorporar:


el manteniment de línia.



l’estesa del cable telefònic fins al lloc per prestar el servei.

Línia individual amb terminal de veu: línia directa a la xarxa de telefonia commutada (XTC)
per a la transmissió de veu i no integrada a la central en xarxa. La quota mensual d’aquest
servei ha d’incorporar:


el manteniment de línia.



l’estesa del cable telefònic fins al lloc per prestar el servei.



el cost de la provisió i manteniment del terminal de veu, en funció de la tipologia d’aquest
(veure l’apartat 6.2.2.1.2).

Línia d’accés bàsic amb terminal de veu: línia directa digital a la xarxa de telefonia
commutada (XTC) per a la transmissió de veu i no integrada a la central en xarxa. La quota
mensual d’aquest servei ha d’incorporar:


el manteniment de línia.



l’estesa del cable telefònic fins al lloc per prestar el servei.



el cost de la provisió i manteniment del terminal de veu.

Quant a la tarifació de trucades per a tots els serveis de veu fixa i per les línies directes a
la xarxa de telefonia fixa, aquests es podran acollir a les següents modalitats:
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Tarifa plana de veu fixa corporativa: es tracta d’una tarifa plana, amb establiment de
trucada a cost zero, que haurà d’incloure:

 tot el trànsit intern entre terminals fixos de la xarxa corporativa.
 la totalitat del trànsit sortint a terminals fixos en territori de l’estat espanyol.
 la totalitat del trànsit a serveis d’informació i emergència.
 la totalitat del trànsit de números 800, 900, 901, 902, números d’atenció
ciutadana o de xarxa intel·ligent.
 tindrà bloquejat l’accés a serveis de tarifació addicional
903/803/906/806/904/905, a menys que s’autoritzi expressament pels
responsables de les entitats destinatàries. Llavors es facturarà a preu
d’establiment i minut fixat a l’oferta econòmica del contractista.
 tindrà bloquejat l’accés al trànsit internacional, a no ser que s’autoritzi
expressament.
 la creació de grups tancats d’usuaris i el pla de numeració privat.


Tarifa plana de veu fixa per seus no integrades: es tracta d’una tarifa plana per les línies
individuals, amb establiment de trucada a cost zero, que haurà d’incloure:
 la totalitat del trànsit sortint a terminals fixos en territori de l’estat espanyol.
 la totalitat de l’establiment i del trànsit sortint a terminals mòbils, de qualsevol
operador, en territori de l’estat espanyol.
 la totalitat del trànsit a serveis d’informació i emergència.
 la totalitat del trànsit de números 800, 900, 901, 902, números d’atenció ciutadana
o de xarxa intel·ligent.
 tindrà bloquejat l’accés a serveis de tarifació addicional 903/803/906/806/904/905, a
menys que s’autoritzi expressament pels responsables de les entitats destinatàries.
Llavors es facturarà a preu d’establiment i minut fixat a l’oferta econòmica del
contractista.





Preu trucades internacionals: es defineix amb un preu d’establiment de trucada i un preu
per minut de les trucades internacionals. No s’admeten zones de tarifació.



Preu trucades a mòbil: es demana un preu d’establiment de trucada i un preu per minut
per a aquelles trucades a mòbils des de línies individuals i d’extensions de la central en
xarxa que hagin estat desbordades de l’enllaç SIP Trunk mòbil per motius no imputables
al contractista del Lot 1.



Preu trucades a serveis de xarxa intel·ligent 90x/80x (903/803/906/806/904/905): es
demana un preu d’establiment de trucada i un preu per minut.

Línies de la xarxa de backbone: Aquest servei ha de permetre disposar d’enllaços de
diferents velocitats amb cabal garantit per interconnectar les diverses ubicacions que
conformaran la xarxa backbone. La quota mensual d’aquest servei ha d’incorporar:


la quota mensual de l’enllaç entre seus.



l’estesa dels cables de l’enllaç fins al lloc on prestar el servei.



la quota del lloguer de l’equipament necessari.



el cost del manteniment amb totes les reconfiguracions necessàries de l’equipament
durant la vigència del contracte.
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Línies de la xarxa SAN: Aquest servei ha de permetre disposar d’enllaços DWDM per
interconnectar dues ubicacions. Així, es considerarà el circuit DWDM com dues línies
independents que connecten dues ubicacions, per camins diversificats i que tenen els
mateixos enllaços del tipus SAN o LAN. La quota mensual d’aquest servei ha d’incorporar:


la quota mensual de l’enllaç DWDM entre seus.



l’estesa dels cables de l’enllaç fins al lloc on prestar el servei.



la quota del lloguer de l’equipament necessari.



el cost del manteniment amb totes les reconfiguracions necessàries de l’equipament
durant la vigència del contracte.



Solució de housing: Servei d’allotjament dels servidors de l’ORGT en el CPD del
contractista. El servei es facturarà mitjançant una quota mensual.



Línies d’accés descentralitzat a Internet: Aquest servei ha de permetre disposar d’accés
a Internet descentralitzat a través d’enllaços de diferents tecnologies amb una adreça IP. La
quota mensual d’aquest servei ha d’incorporar:







la quota mensual de la línia física.



l’estesa del cable de la línia fins al lloc on prestar el servei.



la quota de l’adreça IP pública fixa.



la quota del lloguer de l’equipament necessari.



el cost del manteniment amb totes les reconfiguracions necessàries de l’equipament
durant la vigència del contracte



els trasllats de la línia dins de l’àmbit del mateix edifici o recinte.

Servei de línia d’accés a la Xarxa Privada Virtual: servei que ha de permetre la connexió
de xarxes d’accés corporatives a seus remotes amb prestacions similars a les que
s’obtindrien si estiguessin dins d’un mateix edifici, amb elevada fiabilitat, escalabilitat i
simplicitat. Aquestes línies hauran de proporcionar priorització de trànsit de veu per poder
utilitzar-se per l’autoprestació dels serveis de veu i dades que la Diputació de Barcelona i
l’ORGT ofereix des dels serveis centrals. La quota mensual d’aquest servei ha d’incorporar:


la quota mensual de la línia física connectada a la XPV.



l’estesa del cable de la línia fins al lloc on prestar el servei.



la quota del lloguer de l’equipament necessari.



el cost del manteniment amb totes les reconfiguracions necessàries de l’equipament i
dels trasllats interns durant la vigència del contracte.



els trasllats de la línia dins de l’àmbit del mateix edifici o recinte.



es demanarà el preu de la línia sense l’EDC.

Servei de Línia d’accés a la Xarxa Privada Virtual amb commutador: el servei ha de
permetre la connexió de xarxes d’accés corporatives a les seus remotes amb ports de xarxa
local (LAN). Aquestes línies hauran de proporcionar priorització de trànsit de veu i els ports
de xarxa seran PoE per permetre la convergència d’equipament de telefonia fixa amb la xarxa
local. La línia s’utilitzarà per l’autoprestació dels serveis de veu i dades que la Diputació de
Barcelona i l’ORGT ofereix des dels serveis centrals. La quota mensual d’aquest servei ha
d’incorporar:


la quota mensual de la línia física connectada a la XPV.



l’estesa del cable de la línia fins al lloc on prestar el servei.
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la quota del lloguer de l’equipament necessari.



un mínim de 24 ports PoE.



el cost del manteniment amb totes les reconfiguracions necessàries de l’equipament i
dels trasllats interns de la línia d’accés durant la vigència del contracte.



els trasllats de la línia dins de l’àmbit del mateix edifici o recinte.

Línies d’accés centralitzat a Internet: Aquest servei ha de permetre disposar d’accés a
Internet centralitzat d’alta capacitat, a través d’un enllaç i amb els rangs d’IPs públiques
demanats. La quota mensual d’aquest servei ha d’incorporar:


la quota mensual de la línia física.



la quota de les adreces IP públiques fixes, la quota del lloguer de l’equipament necessari.



el cost del manteniment amb totes les reconfiguracions necessàries de l’equipament
durant la vigència del contracte.

Servei de manteniment i suport de xarxa local: Aquest servei permet la continuïtat dels
serveis de les xarxes locals (LAN) i la integració, si s’escau, de les infraestructures de veu i
dades. S’oferirà una quota pel manteniment i el suport per cadascun dels equips de les xarxes
locals de la Diputació de Barcelona i una quota per a la provisió, si hagués una alta, del
manteniment i el suport per cadascun dels equips de la xarxa local de l’ORGT.

Als annexos 11.2 i 11.3 es troben els codis de servei que els licitadors hauran d’utilitzar per
identificar els serveis i el contractista haurà de facturar durant la vigència del contracte.

Serveis de comunicacions de veu fixa
Servei de veu fixa corporativa en central en xarxa
La Diputació de Barcelona i l’ORGT requereixen de serveis de veu fixa que permetin la màxima
integració entre les seves seus. És per això que es demana, com a nova solució de veu fixa
corporativa, un servei de “centraleta en xarxa” multitenant, que substitueixi l’actual centraleta
física ubicada als nodes principals (veure apartat 3.1.2.1). Amb aquesta centraleta en xarxa es
vol millorar la infraestructura de veu i homogeneïtzar els serveis en les diferents seus, però sense
afectar a la qualitat del servei.

La solució proposada ha de ser oberta, flexible, fiable i estar orientada a la integració dels serveis
de veu de totes les seus. Aquest servei haurà de permetre la integració de les seus que
actualment formen part del servei de veu fixa (apartat 3.1.2.1.1), i d’aquelles seus que actualment
no pertanyen a aquesta solució però vulguin incorporar-se dins de la centraleta en xarxa. Així
mateix la solució oferta haurà de ser actualitzada de forma contínua, mantenint en tot moment
les funcionalitats més avançades en el servei prestat pel contractista. No es podran fer servir
tecnologies sense fils per a la connexió de les extensions de la centraleta.

Durant la implantació i fins a la finalització de la migració a la central en xarxa, el contractista es
farà càrrec de mantenir i gestionar la plataforma Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise versió R10.0
propietat de la Diputació de Barcelona i tot els elements que conformen el servei de veu fixa
(centrals, equipament, telèfons, cablatge, etc.). Per aquelles seus que actualment no estan
integrades al servei de veu fixa, el contractista haurà de mantenir i gestionar la centraleta física
existent a la seu fins a la seva integració a la nova centraleta en xarxa.
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El contractista podrà aprofitar per a la central en xarxa el material de la plataforma Alcatel, la
resta del material haurà de ser retirat i reciclat adequadament.

El servei de veu fixa corporativa, amb o sense terminal de veu del catàleg de serveis, inclou tot
els requeriments de la central en xarxa descrit en aquest apartat i es distribuirà el cost a les
extensió segons el tipus de terminal.

En cas que es precisi informació addicional a la que es detalla a continuació, es troba disponible
l’inventari ACTIS de la centraleta corporativa. Els licitadors l’hauran de sol·licitar pels canals
establerts per aquest tipus de comunicació.

Requeriments tècnics del servei de veu fixa
Com s’ha indicat anteriorment, els licitadors hauran d’oferir un servei de centraleta en xarxa que
substitueixi l’actual centraleta física.
Aquest servei haurà d’incorporar, com a mínim, totes les funcionalitats que actualment presenta
la telefonia fixa de la Diputació de Barcelona (dins d’aquest mateix apartat es detallen aquestes
funcionalitats mínimes) i dels enllaços que siguin necessaris per a prestar el servei descrit.
Es pretén que totes les seus s’integrin dins de la nova solució de centraleta en xarxa i s’accepta,
que a les propostes que presentin els licitadors, s’inclogui que les seus amb veu fixa i dades
puguin compartir els serveis de línia d’accés a la Xarxa Privada Virtual (xarxa d’accés corporativa
o multiservei), si fos necessari. Pel que anirà a càrrec del contractista, els cabals i la seva
parametrització per a aconseguir que el servei de comunicacions de veu fixa i el servei de
comunicacions de dades no es vegin afectats.
Per tant, el nou esquema lògic de la xarxa podrà ser el següent:

Llegenda
Línia p rincip al cap a la xarxa VPN-IP
Línia de Backup cap a la xarxa VPN-IP
Línia de Backup cap a la xarxa fixa

Il·lustració 23 - Mapa lògic nova solució de veu fixa corporativa
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Existeix el cas concret de tres (3) centraletes corporatives que s’han de mantenir fins la seva
substitució, ubicades a l’oficina de La Pleta al Parc Natural del Garraf (marca DKDA), a l’oficina
principal de Mura (marca Panasonic) i a l’Escola de Teixits de Canet de Mar (marca Panasonic).
Si el contractista no fa aquesta integració durant el període d’implantació, haurà d’assumir la
renovació del maquinari de les actuals centraletes amb les mateixes prestacions d’enllaços, els
tipus de terminal, funcionalitats, etc, sense cap increment de cost i dins del servei de veu fixa
corporativa.

Els licitadors hauran de proporcionar, per tant, les següents solucions dins de les seves propostes
i sense cap increment del cost:




Servei de centraleta en xarxa, el qual:


garantirà en un model de servei 24x7x365.



ha de ser un servei escalable que pugui incloure totes les extensions del servei.



es mantindran els actuals números de capçalera de les diferents seus, la numeració
directa i la numeració interna de cadascuna de les actuals extensions. Els licitadors
també inclouran en el servei els costos que pogués tenir la gestió de la numeració directa
que disposa la Diputació de Barcelona.



serà una solució multitenant, pel que haurà de permetre l’actuació simultània sobre ella
d’usuaris de qualsevol de les entitats integrades en la centraleta en xarxa, inicialment la
Diputació de Barcelona i l’ORGT i posteriorment als ens adscrits que vulguin demanar
aquest servei.



possibilitat de gravació de converses. Les característiques d’aquest servei de gravació
es detallen a l’apartat 6.2.2.1.4.



permetrà la connexió del contractista del LOT2 a la centraleta i encaminar les trucades
amb destinació els terminals mòbils interns i a la xarxa de mòbils per aquestes
connexions.



s’integrarà amb SAP de la BBDD del personal intern i la identificació d’usuari per a cada
terminal.



permetrà la distribució de trucades automàtica pel capçalera de la central a les
telefonistes i pels Call Center actuals.



mantindrà les funcionalitats i el nombre de llicències de la solució de telefonia actual
(terminals IP, supervisors i operadors de Call Center, teclats de terminals IP,
comunicacions unificades, gestors de la central, etc .. ) .

Subministrament, gestió i manteniment dels enllaços d’interconnexió entre:


la centraleta en xarxa i els centres corporatius amb telefonia fixa, o els cabals si
s’utilitzessin.



els enllaços de recolzament.



els enllaços amb la xarxa de l’operador.



la gestió del trànsit generat per aquests enllaços.

La nova solució haurà de tenir en compte les necessitats de cadascuna de les tipologies de
seu. És per això que en aquelles seus amb necessitats d’alta disponibilitat, s’hauran
d’incorporar enllaços primaris com a supervivència. Es consideren seus amb necessitats
d’alta disponibilitat els nodes de Can Serra, Rellotge, Pavelló Nord i l’SCAP del Call Center
d’ORGT. A part, també tindran un enllaç o cable de recolzament, les seus d’ORGT que tenen
Pàgina 85

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

un circuit de backup per a les seves oficines de la XORGT, de la xarxa d’accés corporatiu o
multiservei.
Es demana que el conjunt d’enllaços proporcionats estigui dimensionats per suportar el
trànsit generat en cada moment. És per això, que la solució que es presenti haurà d’estar
dimensionada per tal de suportar el trànsit i assegurar una probabilitat de bloqueig inferior a
l’1%.

En el cas que el contractista faci servir el mateix enllaç que el de la connexió d’accés
corporativa per a canalitzar el trànsit cap a la centraleta en xarxa (que s’haurà de proveir en
el servei de xarxes d’accés corporatives– veure l’apartat 6.2.3.5), aquest haurà de garantir
que no existeixi saturació i incorporar els mecanismes necessaris per tal que l’amplada de
banda dedicat al trànsit de veu tingui el cabal garantit i la màxima prioritat.

El fet que els adjudicataris dels Lots 1 i 2 puguin ser operadors diferents no ha d’impedir
disposar d’uns serveis de xarxa homogenis. En concret, el contractista del Lot 1 haurà de
coordinar-se amb el contractista del Lot 2 per tal d’integrar correctament els serveis fixos i
mòbils de la Diputació de Barcelona i que el contractista del Lot 2 pugui encaminar el trànsit
fix-mòbil dels centres cap a la centraleta gestionada pel contractista del Lot 1.
El contractista del LOT1 proveirà de dos connexions SIP trunk dimensionades per poder
gestionar la totalitat del trànsit amb un marge màxim d’ocupació del 60%, una connexió al
centre del Rellotge i l’altre a la pròpia central en xarxa per a que el contractista del LOT2
pugui connectar els seus enllaços “SIP trunk mòbil” a la central en xarxa del LOT1. El
contractista del LOT1 assumirà la gestió i les proves en cas d’incidència, juntament amb els
tècnics del LOT2.


Subministrament i manteniment dels terminals de la xarxa de veu. El contractista podrà fer
ús dels terminals ja existents a cadascuna de les seus, sempre que aquests siguin
compatibles amb la centraleta en xarxa.
Però inclourà el canvi dels terminals que consideri necessari, sense incrementar el cost, a
part dels següents:
x

els terminals digitals existents, s’han de renovar a l’inici del contracte per terminals
IP compatibles amb la nova solució.

x

els terminals analògics existents s’han d’adaptar amb el mínim impacte possible, tant
a nivell d’equips com de costos, per tal de fer-los compatibles amb la centraleta en
xarxa. Es proposa realitzar-ho aprofitant els “mediagateways” actuals com a punt
convertidor.

x

els terminals analògics, de les oficines de l’ORGT que s’han d’integrar, que s’han de
substituir per terminals IP bàsic són 32.

x

els terminals que l’actual contractista, prestatari del servei, retiri s’hauran de substituir
a l’inici del contracte. S’estimen en 200 unitats de la Diputació de Barcelona i 25 de
l’ORGT .

x

els terminals o consoles del servei d’operadora amb programari per a PC per a
gestionar i identificar les trucades i amb auriculars sense fils. El programari de
consola d’operadora haurà de disposar de la funció de supervisió i inclourà l’opció
d’estar adaptada per a persones amb discapacitat visual afegint-hi un sintetitzador
de veu i un teclat Braille. El contractista es farà càrrec de la instal·lació en els
ordinadors que disposa la Diputació de Barcelona i la integració amb la informació
corporativa de SAP.
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L’apartat 6.2.2.1.2.1 detalla els requeriments dels terminals per a les altes o substitucions
durant la vigència del contracte, independentment del moment de la sol·licitud.


Subministrament, instal·lació, gestió i manteniment dels commutadors de xarxa (“switch”)
necessaris pel funcionament de la central en xarxa i dels terminals IP.
El contractista podrà fer ús dels commutadors de xarxa ja existents (a l’apartat 3.1.2.3.2. es
detallen els models actuals) com a part de la seva proposta.
L’apartat 6.2.2.1.5 detalla els requeriments dels equips per a les altes o bé per substitucions
durant tota l’execució del contracte, independentment del moment de la sol·licitud.
Es subministrarà els ports PoE de la xarxa de veu necessaris pels terminals IP de la central
en xarxa, exceptuant les seus que disposin de línies d’accés amb commutador (Servei de
Línia d’accés a la Xarxa Privada Virtual amb commutador) i no sigui necessari.



Les funcionalitats i/o les facilitats en el tractament de trucades que hauran d’estar
activades a la centraleta en xarxa seran, com a mínim, les funcionalitats que incorpora la
centraleta actual, com per exemple les següents:
x

Grups de captura i grups de salt amb possibilitat que sigui entre diferents edificis.

x

Xifratge de converses.

x

Registre de trucades rebudes i les perdudes.

x

Pla de Numeració Privat (numeració curta) que ha d’integrar-se amb el de la RPV de
telefonia mòbil.

x

Operadora automàtica o Interactive Voice Response (IVR), amb opcions per
reconeixement de veu i de teclat.

x

Missatgeria instantània.

x

Multiconferència, com a mínim, fins a 5 interlocutors.

x

Transferència o desviament de trucades.

x

Identificació trucada entrant.

x

Ocultació d‘identitat de l'usuari.

x

Servei de contestador.

x

Servei d’informador.

x

Trucada en espera.

x

Retenció de trucada.

x

Filtratge de trucades: restricció de trucades entrants/sortints, llistes negres,..

x

Funcionalitats de caps-secretària/secretari amb filtratge de trucades.

x

Gestió i desviaments de trucades entrants per hora i dia amb la possibilitat de creació
d’entitats segons franges horàries.

x

Locucions.

x

Servei de bústia de veu per a tots els usuaris, que inclogui:

x

o

Personalització i accessibilitat des de qualsevol terminal fix.

o

Avís de l’existència de missatges a la bústia de veu.

Possibilitat de retrucada automàtica.
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x

Restricció de trucades entrants / sortints: nacionals, internacionals, a una llista de
números prefixats, trucades segons horaris, etc.

x

Fil musical per trucades en espera.

x

Plataforma web per l’exportació de dades de la central, trucades, enllaços, informes.

Tots els usuaris han de tenir la possibilitat d’habilitar les mateixes funcionalitats de
centraleta independentment que pertanyin a una seu o una altra.
x



Relatiu al trànsit, s’haurà d’incloure:
x

L’encaminament i gestió del trànsit entrant i sortint de veu cursat per les diferents
seus.

x

Manteniment de la numeració actual (realitzant la portabilitat en el cas de canvi
d’operador) per a les línies ja existents. En el cas de requerir noves línies i no tenir
disponible cap número del rang de numeració pertanyent a la Diputació de
Barcelona, el contractista haurà de proporcionar la nova numeració geogràfica
(sempre validant amb la Diputació de Barcelona la nova numeració).

x

En cas que es sol·liciti, la capacitat de prestar serveis especials, com el 010 o similars
segons la zona geogràfica, i serveis de xarxa intel·ligent (900, 901, 902, 80x, etc.).

x

Un sistema de tarifació basat en una tarifa plana de veu fixa que disposi de facilitats
de xarxa privada virtual. Els requeriments bàsics d’aquest sistema de tarifació
s’estableixen a l’apartat 6.2.2.3.

Subministrament, instal·lació, gestió i manteniment de línies individuals, específiques per
alarmes, telemanteniment d’ascensors, comptadors o perquè per necessitats del servei sigui
necessari disposar d’un circuit independent a la central en xarxa. Aquestes línies podran tenir
o no tenir, terminal telefònic.

Al finalitzar la prestació del servei de comunicacions de veu fixa, tot els commutadors i terminals
seran propietat de la Diputació de Barcelona o de l’ORGT,

Els licitadors hauran de presentar, en la seva proposta tècnica, una descripció tècnica detallada
de la solució ofertada amb les característiques i especificacions dels serveis, sistemes i
equipaments emprats. Els licitadors hauran d’especificar, també, el tipus d’accés i tecnologia
dels enllaços d’interconnexió. Totes les inversions necessàries per a la posada en marxa del
servei (canalitzacions, obres, permisos, actualitzacions de software, i altres) seran a càrrec del
contractista. Així mateix, anirà a càrrec del contractista qualsevol cost associat a l’inici de la
prestació del servei.

Tipus d’extensions i terminals
Es defineixen diversos tipus d’extensió dins del servei de telefonia fixa, que tindran
característiques pròpies en termes de la tipologia de terminal assignat a cada un d'ells.
Els tipus d’extensió del servei de telefonia fixa rebran la següent denominació:


Extensió analògica.



Extensió analògica sense terminal.
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Extensió IP bàsica.



Extensió IP mitja.



Extensió IP avançada.

Els requeriments de la tipologia de terminals llistats anteriorment es detallen a l’apartat següent.
Com a referència els licitadors poden considerar els models actuals que es detallen a l’apartat
3.1.2.1.3.2.

6.2.2.1.2.1 Requeriments tècnic-funcionals terminals veu fixa
A continuació s’estableixen quines són les característiques mínimes que haurà de complir
l’equipament a subministrar i mantenir en funció del tipus d’extensió.

Característiques mínimes

Extensió Analògica

Telèfon analògic
Display de 3 línies
Connexió RJ9 per a auriculars
Memòries
Botó per despenjar auricular
Mans lliures
Telèfon analògic sense fils
Telèfon sense fils amb base de càrrega
Autonomia en conversió de 18 hores
Pantalla gràfica retroil·luminada de mínim 1,4 polsades i 70x8 píxels
Memòries
Mans lliures

Extensió IP Bàsica

Telèfon IP Bàsic
Pantalla LCD retroil·luminada de mínim 2,4 polsades i 128x64 píxels
Tecles de funció programables
Tecla mute
Mans lliures
Compatibilitat amb alimentació PoE
Connector RJ45 Gigabit Ethernet per a connexió PC i RJ-9 per auricular
Connector per auricular
Tecla per a penjar/despenjar

Extensió IP Mitja

Telèfon IP Mitjà
Pantalla LCD retroil·luminada de 2 línies de mínim 2,8 polsades i
128x64 píxels
Tecles de funció programables
Tecla mute
Mans lliures
Compatibilitat amb alimentació PoE
Presa d’auricular jack 3,5
Connector RJ45 Gigabit Ethernet per a connexió PC i RJ-9 per auricular
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Característiques mínimes

Extensió
Avançada

IP

Telèfon IP Avançat
Pantalla retroil·luminada de 4 línies de mínim 100x160 píxels.
Teclat alfanumèric
Tecles de funció programables
Tecla mute
Possibilitat d’expansió de tecles
Mans lliures
Compatibilitat amb alimentació PoE
Presa d’auricular jack 3,5
Connector RJ45 Gigabit Ethernet per a connexió PC i RJ-9 per auricular

Taula 24 - Característiques mínimes que han de complir els terminals subministrats per a
telefonia fixa

Els licitadors en les seves ofertes hauran de proposar 2 models per cadascuna de les tipologies
identificades anteriorment. Els models concrets de qualsevol de les tipologies considerades
hauran de tenir el vistiplau de la Diputació de Barcelona abans del desplegament efectiu dels
terminals.
Addicionalment, es podran sol·licitar terminals especials, auriculars i adaptadors, les
característiques dels quals es detallen a continuació:

Característiques mínimes

Terminals especials

Auriculars
terminals
proposta

de

pels
la

Terminal amb amplificador de so i timbre lluminós amb fils
Volum auricular de fins a +60 dB
To ajustable per adaptar-se a necessitats auditives individuals
Indicador visual de trucada
Altaveu
Memòria per a números entrants
Tecles de funció programables
Terminal amb amplificador de so i timbre lluminós sense fils
Telèfon sense fils amb base de càrrega
Volum auricular de fins a +40 dB
To ajustable per adaptar-se a necessitats auditives individuals
Indicador visual de trucada
Altaveu
Memòria per a números entrants
Tecles de funció programables
Auriculars sense fils
Auricular tipus diadema
Cobertura de fins a 100 metres
Incorporació de botons per a penjar/despenjar, volum i mute
Micròfon amb cancel·lació de soroll
Qualitat de la veu HD i àudio de banda ampla
Modalitat conferència: permetre la inclusió de fins a 4 persones
Autonomia de 36 hores en espera i 8h en ús
Indicador de l’estat de la bateria
Despenjador automàtic
Auriculars amb fils
Auricular tipus diadema
Micròfon amb cancel·lació de soroll
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Característiques mínimes

Adaptadors
auriculars
existents

per
Jabra

Qualitat de la veu HD i àudio de banda ampla
Despenjador automàtic
Auriculars per a persones amb necessitats auditives especials
Auricular tipus diadema
Micròfon amb cancel·lació de soroll
Compatible amb els audiòfons estàndard
RJ9 – Jack 3,5mm
Adaptador adequat per qualsevol auricular amb connector jack de
3,5mm i tots els telèfons amb connector RJ9
Longitud del cable mínim 18 cm
Jack 3,5mm – RJ9
Adaptador adequat per qualsevol auricular amb connector RJ9 i tots els
telèfons amb connector jack 3,5mm
Longitud del cable mínim 18 cm

Taula 25 - Característiques mínimes que han de complir els terminals especials, auriculars i
adaptadors subministrats per a telefonia fixa

Com en el cas dels terminals, els licitadors en les seves ofertes hauran de proposar 2 models
diferents.

6.2.2.1.2.2 Subministrament, gestió i manteniment terminals
La següent taula detalla les necessitats que haurà de cobrir el servei ofert pels licitadors a nivell
de provisió i substitució de terminals de veu fixa i commutadors de xarxa (“switch”):

Requeriment

Provisió

Substitució –
Estoc Mínim

A l’inici del contracte es subministraran els terminals per a totes les extensions
que precisin un nou terminal per la no comptabilitat amb la nova solució
proposada pel contractista i pels demanats per la Diputació de Barcelona i
l’ORGT.
Addicionalment, durant tota la vigència del contracte (independentment del
moment en què es produeixi), s’haurà de subministrar per a totes les noves
altes d’usuari, el terminal necessari en funció de la tipologia d’extensió que se
l’assigni.
Així mateix, en cas necessari, haurà de subministrar i instal·lar el “switch”
pertinent si ja no és possible incorporar la nova extensió a l’equipament
existent. Aquesta provisió aplica durant la vigència del contracte,
independentment del moment en que es produeixi.
Es requereix que el manteniment de l’equipament avariat sigui molt àgil, per
això, el contractista haurà de facilitar els següents estocs mínims i efectuar les
corresponents reposicions durant la vigència del contracte per tal de mantenirlos:
x Terminals de veu fixa: El 4% del número de terminals de cada tipologia
d’extensió, arrodonint la xifra a la unitat superior.
x Commutadors de xarxa (“switch”): Tot i que el “switch” és a càrrec del
contractista i està inclòs dins el preu per extensió, per agilitzar els canvis
de “switch” en cas de fallada o avaria el contractista lliurarà a la Diputació
de Barcelona 2 unitats com a estoc romanent.
A inici de contracte, el contractista haurà de proveir l’estoc indicat anteriorment
i reposar-ho a mesura que s’utilitzi.
Taula 26 - Necessitats mínimes que ha de complir el servei de telefonia fixa
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Servei de Call Center
El servei de telefonia de veu fixa ha de disposar del servei de Centre d’Atenció de Trucades
(CAT) que incorpori les capacitats de:


disposar del nombre actual de llicències de Call Center o Contact Center.



operar amb agents distribuïts a diferents seus.



reproduir missatges de benvinguda i d’espera.



operadora automàtica IVR i desviaments per calendaris, per la distribució de les trucades.



integració amb planes web de la funcionalitat click-to-call.



capacitat de gravació de les trucades (els requeriments mínims del servei de gravació de
trucades es detallen a l’apartat 6.2.2.1.4).



disposar d’eines multiusuari per gestionar el centre d’atenció de trucades, en que cada ens
només gestioni la seva informació.



integrar les actuals i futures pissarres murals que visualitzin informació dels centres d’atenció
de trucades.



intervenció del supervisor a les converses dels agents.



integració en aplicacions per CTI (Computer Telephony Integration).



els llocs de treball dels agents ha de ser flexible pel que tindrà mecanismes per validar-se al
telèfon.

Aquest servei d’atenció de trucades ha de permetre fer servir els mateixos terminals telefònics
que actualment s’estan fent servir pels agents (model Alcatel IP Touch 4038).
A l’inici del contracte, el contractista haurà de configurar els Centres d’Atenció de Trucades que
estan en servei a la Diputació de Barcelona i a l’Organisme de Gestió Tributària, a la nova
plataforma proposada, sense cost addicional.
El contractista es responsabilitzarà de la gestió dels centres d’atenció de trucades actuals i
creació de nous. Així doncs la gestió dels pilots, agents, grups de tractament i estadístiques està
inclòs dins el present contracte sense cost addicional.

Funcionalitats generals dels Call Center:


Operadora automàtica o IVR: que automatitza la distribució de trucades entrants en funció
de l’opció escollida per la persona que truca.



Eines de gestió: provisió de les eines de gestió necessàries. Pels usuaris supervisors,
aquesta eina de gestió els ha de permetre treure informació i configurar diferents aspectes
del centre d’atenció de trucades de l’ORGT: pilots, cues, agents, grups de tractament i
execució de les estadístiques.



L’eina de gestió del centre d’atenció de trucades donarà accés als supervisors per accedir a
la informació del propi centre. També existirà un administrador general de tots els Call
Center.

En concret per a l’ORGT, els requeriments mínims són:


Tipologia i volumetria d’usuaris: El centre d’atenció de trucades haurà de permetre 25 agents
simultanis i 2 supervisors.
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Ubicació usuaris: permetre l’operació a agents distribuïts en diferents seus. La major part
dels agents estaran situats a l’oficina de Mejía Lequerica 12 i els altres agents estaran
distribuïts a les seus remotes de l’ORGT.



Manteniment i connectivitat amb el baròmetre: Existeixen dues pissarres murals ubicades al
centre de Mejía Lequerica, 12. La solució de centre d’atenció de trucades ha de ser capaç
de connectar-se a aquestes pissarres via TCP/IP i mostrar la informació del centre d’atenció
de trucades. La informació a mostrar, com a mínim, serà: nombre de trucades en espera per
pilot, nombre d’agents connectats i nombre d’agents que atenen trucades. El contractista
haurà de responsabilitzar-se del manteniment d’aquests dos baròmetres.



Gravació de les converses per ser analitzades posteriorment.

Per a Diputació de Barcelona, els requeriments mínims dels dos serveis de Call Center són:


Tipologia i volumetria d’usuaris: El centre d’atenció de trucades 22007 haurà de permetre 9
agents simultanis i 1 supervisors. El centre d’atenció de trucades 22626 haurà de permetre
2 agents simultanis i 1 supervisor.



Ubicació usuaris: permetre l’operació a agents distribuïts en diferents seus. La major part
dels agents estaran situats a l’oficina de Migjorn (recinte dels Llars Mundet).
Sistema de gravació de trucades

La centraleta en xarxa haurà d’incloure una plataforma de gravació amb suport per
emmagatzematge fins al màxim legal exigible i amb diferents modalitats de gravació:


Gravació Completa: gravació de totes les trucades cursades tant d’entrada com de sortida.



Gravació Selectiva: possibilitat d’especificar quines trucades s’han de gravar i quines no en
funció de diferents paràmetres (origen, destí de la trucada, grup trucant/al que es dirigeix la
trucada, etc ...)



Gravació Sota Demanda: possibilitat de què el mateix usuari pugui activar la gravació de la
trucada entrant/sortint.

El sistema ha de:


Donar suport per a un total de 50 converses simultànies que atenen un volum de 50.000
converses mensuals d’una durada mitjana de 5 minuts.



Permetre guardar les trucades encriptades en els dipòsits (repository) accessibles per la
Diputació de Barcelona i de l’ORGT.



Mitjançant una eina de gestió de les trucades, independent per a DiBa i ORGT, s’han poder
cercar les trucades en els dipòsits, pels següents criteris: data i hora, número origen, número
destí, extensió interna o metadades inserides a la conversa.



Disposar d’un SDK (Software Development Kit) que permeti integrar-se amb les aplicacions
internes de la DiBa i l’ORGT, per així poder introduir metadades a les converses gravades.
Aquest SDK, però, no s’adquirirà en el present contracte.



Disposar de totes les mesures necessàries per assolir una disponibilitat superior al 99% i
complirà les normatives nacionals i europees de protecció de dades personals vigents.

Totes les propostes dels licitadors han d’incloure 50 llicències de gravació. Els licitadors també
indicaran el cost de la llicència de gravació d’una conversa addicional, per així facilitar
l’escalabilitat del sistema de gravació.
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El preu de la llicència ha d’incloure tot el necessari per prestar el servei a una extensió de la
central en xarxa i de l’espai per emmagatzemar les converses.

Commutadors de telefonia IP
A l’annex 9.4 els licitadors poden consultar l’equipament actual de la telefonia IP que hauran de
mantenir i gestionar.
La telefonia IP crearan estructura en arbre des d’un armari de distribució o rack central de l’edifici
o recinte, amb els commutadors de distribució, fins als racks i als commutadors de planta.
Els commutadors de distribució tindran ports de coure PoE i fibra multimode o monomode,
segons la necessitat, per connectar-se amb els commutadors de planta. Als edificis o recintes
amb més de 500 terminals, aquests commutadors podran fer les funcions de Routing per separar
diferents xarxes.
Els commutadors de planta tindran ports de coure PoE per connectar els telèfons i ports de fibra
multimode o monomode, segons el cas, per connectar-se amb els commutadors de distribució.
Durant tota la vigència del contracte, els commutadors de telefonia IP hauran de disposar de
suport del fabricant i de servei tècnic europeu. La Diputació de Barcelona es reserva el dret de
sol·licitar el canvi dels equips que, durant la vigència del contracte, quedin fóra de suport de
fabricant.

Servei de veu fixa per línies individuals
Els licitadors hauran d’oferir, per aquelles línies de la Diputació de Barcelona i l’ORGT que no es
vulguin integrar a la central en xarxa, les línies de connectivitat individuals necessàries. Aquestes
línies poden ser analògiques o digitals, segons la tecnologia amb la que es presti el servei. També
poden incloure un telèfon.
S’ha de tenir en compte que les línies a internet descentralitzat es podran utilitzar per prestar el
servei de línia individual amb o sense terminal.
La volumetria de línies necessàries dependrà en gran mesura de la tipologia de seu. A l’apartat
6.3.2.1.2 es realitza un resum d’aquesta.
El licitador haurà de proporcionar, per tant, les següents solucions:




Subministrament, instal·lació, gestió i manteniment dels enllaços amb la xarxa de l’operador.
Sempre que els tècnics de la Diputació de Barcelona i l’ORGT validin el seu funcionament,
la provisió d’aquest servei es pot suportar sobre:


Xarxes convencionals legacy d’acord amb l’estàndard ETSI Analogue Fixed-Line Access
(PSTN) o Integrated Services Digital Network (ISDN).



Xarxes de transport IP.



Accés suportat sobre infraestructura de xarxa 3G i/o 4G LTE.

Subministrament, instal·lació, gestió i manteniment de terminals:
El contractista inclourà el canvi dels terminals que consideri necessari o podrà fer ús dels
terminals ja existents (a l’apartat 3.1.2.1.3.2 es detallen els models actuals) com a part de la
seva solució.
Els terminals els proporcionarà el contractista en cas de noves altes o substitucions durant
la vigència del contracte, independentment del moment de la sol·licitud.
El contractista haurà de facilitar un estoc de 3 terminals de cada tipus i efectuar les
corresponents reposicions durant la vigència del contracte per tal de mantenir-los.
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Les facilitats en el tractament de trucades que hauran de suportar els diferents tipus de línies
seran, com a mínim, les que incorporen les solucions actuals, com per exemple les següents:


DDI.



Trucada en espera.



Locucions.



Multiconferència, com a mínim, fins a 5 interlocutors.



Transferència o desviament de trucades.



Identificació / ocultació de l'usuari trucant/trucat.



Servei de contestador.



Desviaments.



Retenció de trucada.



Possibilitat de restricció de trucades entrants/sortints.



Llista de trucades rebudes.



Restricció de trucades entrants / sortints: nacionals, internacionals, a una llista de números
prefixats, trucades segons horaris, etc ...



Presentació numero capçalera.



Música en espera.



Publicitat en guies.

Amb referència al trànsit, per a tot tipus de línies, s’haurà d’incloure:


L’encaminament i gestió del trànsit entrant i sortint de veu cursat per les diferents seus.



Manteniment de la numeració actual (realitzant la portabilitat en el cas que es produeixi un
canvi d’operador) per a les línies ja existents. En el cas de requerir noves línies el contractista
haurà de proporcionar la nova numeració geogràfica.



En cas que es sol·liciti, la capacitat de prestar serveis especials, com el 010 o el 092 de cada
municipi, i serveis de xarxa intel·ligent (900, 901, 902, 80x, etc).



Un sistema de tarifació basat en una tarifa plana de veu fixa per seus no integrades.
Tipus de tarifes

A nivell de tarifació de veu fixa es consideren les tarifes i preus per trucada que es detallen al
catàleg de serveis (veure apartat 6.2.1):


Tarifa plana de veu fixa corporativa.



Tarifa plana de veu fixa per seus no integrades.



Preu trucades internacionals per establiment i minut.



Preu trucades de fix intern a mòbil per establiment i minut.



Preu trucades a serveis de xarxa intel·ligent 90x/80x (903/803/906/806/904/905).
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Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet
Xarxa de backbone
L’objecte d’aquest servei és dotar de la infraestructura de comunicacions necessària per tal de
centralitzar tot el trànsit de veu i dades en els nodes principals.

L’esquema serà el següent:
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XIC: Xarxa Informàtica Corporativa
XEM:Xarxa Estesa als Municipis
XB: Xarxa de Biblioteques
XO RGT:Xarxa de l’O rganisme de Gestió Tributària

Ed. Minerva

Il·lustració 24 - Mapa lògic nova solució per a la xarxa de backbone

Com es veu, el mapa lògic de la xarxa s’estructura en:


Anell CPD: una anella principal a 10Gbps entre els nodes principals i el node del contractista.



Anells seus corporatives: dues anelles secundàries a 1Gbps (la distribució de les seus pot
ser diferent a les propostes).

Per tant, els serveis de comunicacions de la xarxa de backbone hauran d’incloure:


El subministrament, instal·lació i manteniment d’una xarxa Ethernet basada en enllaços de
Nivell 2 que integri els centres de la xarxa de backbone de la Diputació de Barcelona,
permetent la connectivitat dels seus sistemes de comunicacions segons l’esquema
anteriorment presentat (veure Il·lustració 24).



Tots els enllaços dels anells han de ser mitjançant fibra fosca propietària o llogada del
contractista, valorant que sigui un accés directe.
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Tot l’equipament que formi part de la solució proporcionada pel contractista seran equips
nous i durant tota la vigència del contracte hauran de disposar de suport del fabricant. La
Diputació de Barcelona es reserva el dret de sol·licitar el canvi dels equips que, durant la
vigència del contracte i si s’escau de les seves pròrrogues, quedin fóra de suport de fabricant.



Tot l’equipament disposarà de totes les actualitzacions de firmware que siguin necessàries
durant tota la vigència del contracte.



Els equips de les seus que formin part de la xarxa de backbone, incloent-hi els equips dels
CPD, hauran d’incorporar al menys les següents funcionalitats:


Capacitat de definició de diferents VLANs. Capacitat de separar diferents segments de
xarxa, i facilitar la separació i control del trànsit (QoS, port trunking, LACP).



Priorització del trànsit de veu.



Ha de suportar la funcionalitat VLAN Management per a la gestió de les VLANs.



Haurà de tenir implementat i permetre el protocol multicast.



Els nodes principals (Can Serra i Rellotge), i també el node ubicat en el CPD del
contractista, hauran d’incorporar l’equipament de client redundat, físicament amb models
idèntics i enllaçat amb busos i programari d’stack dedicat per convertir ambdós equips
en una unitat lògica.
La resta de seus ubicades als anells de la xarxa de backbone s’hauran de proporcionar,
al menys, amb un equip amb doble font d’alimentació.



Per a la connexió amb les xarxes locals, els equips proporcionats per a les seus de la
xarxa de backbone, hauran de disposar d’un mínim de ports lliures amb el seu
transceptor a cada ubicació pels serveis de la Diputació de Barcelona i l’ORGT:
 El Rellotge:
o

Diputació: Nombre de 4 ports ocupats i 2 disponibles, tots de 10Gbps amb
fibra multimode SR.

o

ORGT: 2 ports de 10Gbps amb fibra multimode SR.

 Can Serra:
o

Diputació: Nombre de 2 ports ocupats i 2 disponibles, tots de 10Gbps amb
fibra multimode SR.

 CPD contractista: 2 ports de 10Gbps amb fibra multimode SR per a ORGT.
 Resta de seus de la xarxa de backbone: fer una agregació de 4 ports RJ45 de 1Gbps
i disponibles 2 de 1/10Gbps per a fibra multimode SR per a Diputació de Barcelona.


Per a tot l’equipament subministrat, el contractista es farà càrrec de proveir i mantenir els
cables de connexió amb l’equipament de xarxa de la Diputació de Barcelona i l’ORGT. Aquest
podrà ser fibra monomode, multimode, coure, etc ...



La solució proposada ha de permetre:


l’increment del cabal durant la vigència del contracte, via ampliació del mateix o afegint
nous circuits en el cas dels enllaços de 10 Gbps.



incloure la possibilitat de suportar diferents tipus de trànsit de veu, dades i multimèdia i
permetre el seu augment al llarg del contracte, a mesura que la Diputació de Barcelona
vagi incorporant noves funcionalitats als seus centres.
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Xarxa SAN
L’objecte d’aquest servei és dotar a la Diputació de Barcelona i a l’ORGT de la infraestructura de
comunicacions necessària per a la sincronització dels Storage Area Networks (SAN – sistema
d’emmagatzematge en xarxa) i Local Area Networks (LAN – xarxa d’àrea local) de la Diputació
de Barcelona i l’ORGT.
Tant en el servei de la Diputació de Barcelona com de l’ORGT es persegueix un escenari de
continuïtat:


Diputació de Barcelona: Interconnexió del node de Rellotge amb el node de Can Serra per
línia diversificada de baixa latència, que permeti tant l’extensió de xarxes LAN entre CPDs,
com l’extensió de xarxes SAN per replicació síncrona de dades entre cabines
d’emmagatzematge.



ORGT: Interconnexió del node de Rellotge amb el CPD del contractista per línia diversificada
de baixa latència, que permeti tant l’extensió de xarxes LAN entre CPDs, com l’extensió de
xarxes SAN per replicació síncrona de dades entre cabines d’emmagatzematge.

Forma part d’aquest servei una solució de connectivitat que abasti el subministrament, la
instal·lació i el manteniment d’un doble enllaç DWDM per a la Diputació de Barcelona i un altre
doble enllaç DWDM per a l’ORGT. Les dues solucions amb les següents característiques per a
cadascuna d’elles:
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Ed.
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XB
XEM
XIC

Resta de seus
XORGT
XB
XEM
XIC

Xarxa MPLS
Node CPD
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Node
Rellotge
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Ed. Londress

2x(8 Gbps SAN + 10 Gbps LAN)

Mundet
Migjorn
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Serradell

Node Can
Serra

Ed.
Minerva

Il·lustració 25 - Mapa lògic solució de xarxa SAN sol·licitat



Establint dos enllaços entre Can Serra i l’edifici del Rellotge per a la Diputació de Barcelona,
i dos enllaços addicionals entre l’edifici del Rellotge i el CPD del contractista per a l’ORGT.
Cada enllaç té un equip de DWDM a cada extrem, pel que seran dos equips al node de Can
Serra i al CPD del contractista, i quatre al node de l’edifici del Rellotge.



Els dos enllaços per a la Diputació de Barcelona i els de l’ORGT seran amb dos traçats físics
diversificats i doble fibra per cada enllaç (recepció i transmissió).
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Equips de comunicacions redundats, 2 a cada extrem:
x

En el cas de Diputació, cada equip de comunicació tindrà un port SAN Fiber Channel
de 8Gbps i un LAN de 10Gbps.

x

En el cas d’ORGT, cada equip de comunicació tindrà un port SAN Fiber Channel de
4Gbps i un LAN de 10Gbps. A l’inici del contracte s’equiparan els ports SAN i LAN,
però el port LAN estarà desactivat.



Funcionament actiu/actiu.



Temps de latència inferior a 0,5 msec.



S’inclouran els cables per a connectar, als dos extrems, les xarxes LAN i SAN de la Diputació
de Barcelona i l’ORGT.
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Servei de housing
L’ORGT requereix de dos centres de processament de dades amb alta disponibilitat,
interconnectats per línies diversificades de baixa latència, que permetin tant l'extensió de xarxes
LAN, com xarxes SAN entre CPD. El primer d’ells està ubicat al node del Rellotge i el segon
s’ubicarà al CPD del contractista que haurà d’estar a una distància mínima de 2 quilòmetres de
l’edifici del Rellotge.

L’objecte d’aquest servei és, per tant, l’allotjament d’equipament de l’ORGT al CPD del
contractista.

Recinte Maternitat
Ed. Llevant

Ed. Mestral

XO RGT
XB
XEM
XIC

In te rnet

Resta de seus
XORGT
XB
XEM
XIC

Xarxa MPLS
N ode CPD
N ou Contractista
So lució Housing
ORGT

So lució Housing
ORGT

N ode
Re llotge

Node Can
S e rra

Ed . Londres M undet
M igjorn

M undet
S e rradell

Ed. Minerva

Il·lustració 26 - Mapa lògic solució del servei de housing sol·licitat

Requeriments servei d’allotjament d’ORGT
El servei de housing haurà de complir els següents requeriments tècnics:


El CPD dels licitadors, tot i que no s’exigeix la certificació, haurà de ser equivalent a un TIER
III en relació als criteris de fiabilitat i subministrament de potència.



La provisió de tots els elements necessaris per connectar els commutadors de LAN i SAN de
l’ORGT als equips de l’anell de comunicacions LAN i als equips de les línies DWDM.



Es garantirà la connectivitat amb les oficines de l’ORGT i Internet.



Es disposarà de servei d’operació (mans remotes) en horari 24x7x365.



El CPD ha de disposar d’equipament d’extinció d’incendis (del tipus de detecció precoç)
especialitzat en equipament informàtic.

Pàgina 100

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



Les especificacions de seguretat i accessibilitat del personal a l’edifici on es trobi ubicat el
CPD del contractista han d’incloure:


Accés al CPD restringit i controlat per un únic punt de registre, control i accés.



Personal de seguretat in-situ en horari 24x7.



El personal de l’ORGT, o personal autoritzat per l’ORGT, podrà accedir als equips en
horari 24x7x365.



Per a l'accés al CPD es disposarà d'un túnel de radioscòpia i un arc detector de metalls.



Tot el recinte ha d'estar controlat mitjançant circuit tancat de televisió (CCTV) suportat
per un sistema de vídeo enregistrament en el que no poden quedar zones mortes. Els
accessos al CPD, els passadissos interiors i a l’interior de les sales, hauran d’estar també
controlats per càmeres.



L’edifici on s’ubiqui el CPD disposarà de muntacàrregues. Les dimensions mínimes d’aquest
hauran de ser 230x230x120 cm (llarg x alt x ample).



Es disposaran de les assegurances referents tant a la cobertura dels equips com a la
responsabilitat civil per riscos professionals. L’assegurança de cobertura dels equips serà
per tots els dispositius ubicats en el CPD del contractista, tant per quan estan allotjats en
aquest CPD, com per quan s’estigui realitzant un trasllat dels mateixos.



El contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir, a la totalitat dels serveis
prestats, el compliment de la normativa nacional i europea en matèria de protecció de dades
en vigor durant la vigència d’aquest contracte.

Es demanarà el servei d’ampliació d’un bastidor amb potència bàsica amb una quota mensual i
sense cost d’alta, que inclourà l’ampliació d’un bastidor contigu als bastidors del servei
d’allotjament o solució housing. Pel que els licitadors faran constar en les seves propostes
tècniques el preu per rack ocupat de fins a 7.000 Watts de potència.
Equipament a allotjar
En el CPD proposat pel contractista, per a suportar la solució requerida per l’ORGT, es requeriran
6 espais per a bastidors de servidors, contigus i de 600mm. Inicialment estaran ocupats 3
d’aquests espais amb dos bastidors de servidors i un armari d’emmagatzematge. Els altres 3
espais, es reserven per a futurs creixements del CPD.

Cada bastidor o cabina d'equips ha de tenir dos circuits d'alimentació elèctrica independents,
acabats de forma estàndard en presa Schuko de 16 ampers, sent una contingència de l’altra en
cas de fallada. Opcionalment es podran aprovisionar connexions Schuko o Cetac de 16, 32, 48 i
excepcionalment 63 ampers. Les preses podran ser monofàsiques, trifàsiques o tetrapolars.

Tot el detall de l’equipament que el contractista haurà d’allotjar en el seu CPD, i també les
necessitats d’espai i potència, es troba a l’annex 9.10. L’equipament que es detalla pot variar en
funció de les necessitats de l’ORGT fins al dia del trasllat.

Implantació i trasllats
Addicionalment, al servei pròpiament d’allotjament, el contractista haurà de realitzar a l’inici de
contracte el trasllat de l’equipament d’ORGT que actualment es troba al CPD del contractista
actual. La relació d’equipament que s’ha de traslladar es troba a l’annex 9.10.
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Aquest servei de trasllat es considera un servei claus en mà i sense cost addicional.

En cas que, durant el contracte, el contractista deixi de prestar serveis d’allotjament en el CPD
on s’ubiquin els serveis de l’ORGT, aquest procurarà a l’ORGT un CPD alternatiu que complirà
totes les condicions anteriorment descrites i assumirà el cost del trasllat (assegurança inclosa)
de tot l’equipament, línies de dades i DWDM a fi de disposar d’un entorn completament productiu,
sense cap augment de cost.

Accés a Internet descentralitzat
L’objecte d’aquest servei és dotar de la infraestructura de comunicacions necessària per
proporcionar un servei d’accés a Internet independent o descentralitzat a les seus on així es
requereixi.

L’esquema de la solució serà el següent:

Seusintegradesa la VPN
Lí nia accés a Internet
de scentralitzat

Seusno integrades a la VPN

In te rn e t

Lí nia accés a Internet
de scentralitzat

In te rn e t

Xarxa
MPLS

Il·lustració 27 - Mapa lògic nova solució per a l’accés a Internet independent o descentralitzat

Per tant, el servei d’accés descentralitzat a Internet haurà d’incloure:


Accés permanent a la xarxa d’operador, segons el dimensionament de les línies que
s’identifiquen com Internet Descentralitzat a l’annex 9.6.



Solució escalable, permetent el creixement en amplada de banda de forma ràpida i senzilla,
sense modificacions substancials de la infraestructura de comunicacions.



Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tots els accessos i també
l’equipament necessari per a la connexió dels enllaços que s’oferirà en règim de lloguer,
incloent-hi el seu manteniment.



Capacitat d’activar solució de seguretat que realitzi les funcionalitats d’antivirus i antimalware
utilitzant el servei de seguretat perimetral descrit a la internet centralitzada, veure apartat
6.2.3.6.1.



Addicionalment, els licitadors podran oferir serveis d’accés a Internet descentralitzat
suportats sobre accessos 3G/4G sempre que justifiquin que l’amplada de banda és
comparable a un accés basat en xDSL i que en cap cas existirà limitació en el volum total del
consum mensual de dades ni limitacions de velocitat.



Els accessos basats en tecnologies GPON (FTTH) i/o xDSL es sol·liciten en dues modalitats:
x

Accés GPON (FTTH) i/o xDSL de baixa velocitat: contempla els accessos amb velocitat
de baixada de fins a 30 Mbps inclosos.

x

Accés GPON (FTTH) d’alta velocitat: contempla els accessos amb velocitat de baixada
de més de 30 Mbps.
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Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat): contempla els accessos
per a tecnologia mòbil com fins a LTE o radioenllaç amb banda lliure com WIMAX d’almenys
4 Mpbs o altres tecnologies sense fils.



Funcionalitats específiques dels EDC de la XB:
x

Configuració de ports per permetre que es pugui accedir remotament per a la gestió de
l’equipament de les xarxes locals, que no són objecte d’aquesta licitació, a l’empresa que
designi la Diputació de Barcelona. I d’altres ports que siguin necessaris pel funcionament
dels serveis de la biblioteca

x

Configuració per l’encaminament del trànsit.

Per a cadascuna de les tres modalitats, el licitador oferirà la tecnologia a la màxima velocitat de
l’accés segons la cobertura i disponibilitat de la seva xarxa.
Totes les línies tindran una adreça pública IP fixa.
Els licitadors hauran d’especificar en les seves propostes el medi d’accés, els cabdals de pujada
i baixada i la garantia que proposen per a cada enllaç, igualant o millorant els requeriments.

Durant l’any 2018, s’està desplegant un projecte per substituir les línies dels bibliobusos per una
connexió mòbil 3G/4G.

Xarxes d’accés corporatives o xarxa multiservei
L’objecte d’aquest servei és dotar a totes les seus de la Diputació de Barcelona i l’ORGT de la
infraestructura de comunicacions necessària per a donar suport a tot el trànsit de dades i/o veu
“des de” i “cap a” l’exterior de les mateixes.

Recinte Maternitat
Ed. Llevant

Ed. Mestral

XO RGT
XB
XEM
XIC

In te rnet

1 G bps

Resta de seus
XO RGT
XB
XEM
XIC

Xarxa MPLS
N ode CPD
N ou Contractista
B ACKUP
10 Gbps
Llegenda
XIC: Xarxa Informàtica Corporativa
XEM:Xarxa Estesa als Municipis
XB: Xarxa de Biblioteques
XO RGT:Xarxa de l’O rganisme de Gestió Tributària

N ode
Re llotge

Node Can
S e rra

Ed . Londres M undet
M igjorn

M undet
S e rradell

Ed. Minerva

Il·lustració 28 - Mapa lògic nova solució per a la xarxa privada virtual
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NOTA: Les diferents xarxes es connectin a la xarxa MPLS amb una connexió d’1Gbps
independent per a cadascuna de les xarxes.
El servei inclourà la xarxa multiservei MPLS o VPN que proporciona la connectivitat a les seus
de les diferents xarxes corporatives i l’encaminament per interconnectar-les amb la xarxa de
backbone.

La xarxa multiservei complirà els aspectes següents:


Les seus de l’edifici del Rellotge i el CPD del contractista seran el punt neuràlgic de
comunicació amb l’exterior, tot el trànsit ha de passar per la infraestructura d’aquestes
ubicacions.



Pels circuits d’accés passarà tot el trànsit de veu i dades de la Diputació de Barcelona i
l’ORGT.



S’utilitzaran els accessos descrits a l’apartat anterior i d’altres en fibra dedicada amb
disponibilitat del 100%.



Ha de ser escalable en creixement d’amplada de banda de forma ràpida i senzilla.



Possibilitat de créixer en número de seus de forma senzilla i sense modificar l’arquitectura
de la solució.



El servei de manteniment associat s’ha de proporcionar 24x7x365.



Per l’accés de la xarxa i en el transport, establir mecanismes d’alta disponibilitat i diversitat
d’accés i d’equips.



Totes les línies hauran de ser capaces de suportar Classes de Servei per a la priorització de
trànsit i també reserva de cabal.



Els enllaços proposats hauran d’interconnectar l’equip del contractista amb la xarxa LAN en
cadascuna de les seus de la Diputació de Barcelona o l’ORGT, fins on es subministri el servei.
El contractista haurà d’instal·lar els equips d’accés necessaris per tal de finalitzar els seus
enllaços abans de la xarxa LAN. Aquest també serà responsable de la instal·lació i
manteniment del cablatge entre l’equip de Diputació de Barcelona o l’ORGT i l’equip del
contractista.



Tots els equips de client proporcionats disposaran d’un port RJ45 amb el seu cable de xarxa
de 2 metres de CAT6. Exceptuant les línies simètriques que necessitin cable de xarxa de
fibra òptica, per les característiques pròpies de la infraestructura a connectar o la seva
distància.



Excepte casos excepcionals acceptats per la Diputació de Barcelona o l’ORGT, no es
permetrà l'agregació de línies per aconseguir velocitats superiors.



A nivell de xarxes, el contractista:





Ha de crear xarxes independents per a les xarxes: XIC, XEM, XB, XP, XORGT i altres
Organismes.



No ha de permetre la comunicació directe entre les seus de diferents o de la mateixa
xarxa sempre que la Diputació de Barcelona o l’ORGT no ho demanin explícitament.



Ha de prioritzar el trànsit de veu a totes les xarxes.



La solució haurà d’estar convenientment dimensionada per tal de no produir pèrdues de
paquets, i si calgués, incrementar-lo sense cap cost addicional.

L’ORGT desplegarà el servei de línia d’accés a la Xarxa Privada Virtual amb commutador a
totes les seus remotes de la XORGT. Llavors disposaran a cada seu d’una línia d’accés
principal, una de secundària, doble router i un switch, en el que es connectaran tots els
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dispositius IP per fer una xarxa LAN convergent, xarxa que suporta els serveis de dades i de
veu sobre IP.




El contractista ha de subministrar tots els elements necessaris per a oferir aquest servei
convergent, fins i tot els switchos i els cables de connexió del switch al cablejat estructurat
de l’oficina. Aquests switchos han de poder ser gestionats centralitzadament, permetre QoS
per aconseguir una VoIP de qualitat i els ports han de permetre la connexió de dispositius
PoE.
L’equip d’encaminament o routing ha d’encriptar fins un 20% del trànsit de la línia i complir
els requisits de l’apartat 5.9.
En el cas concret d’aquelles seus que s’incloguin dins de la centraleta en xarxa, tal com
s’indicava als requeriments dels serveis de comunicacions de veu fixa (veure apartat
6.2.2.1.1), amb enllaços principals i de recolzament a la xarxa MPLS, aquests enllaços es
compartiran amb la solució de comunicacions de veu fixa, prioritzant el trànsit de veu.

Els licitadors en la seva proposta tècnica, hauran de descriure detalladament l’arquitectura de
xarxa i les capacitats de redundància que disposen per tal de prestar el servei sol·licitat en quant
a medis físics, indicant punts de confluència de les línies, descripció de diversitat i ubicació de
nodes de la seva xarxa, així com si els medis disponibles, tant de línies com d’infraestructura de
xarxa, són en propietat o cedits per un altre operador.

L’esquema per a cada seu dependrà de la xarxa corporativa a la qual pertanyi, tal com es detalla
a la descripció de la situació actual (veure l’apartat 3.1.2.2.4).

Els licitadors hauran de valorar diferents tipologies de línies. Aquestes es troben definides al
catàleg de serveis i a l’annex 9.6, 9.7 i 9.8.
L’encaminament de la xarxa multiservei inclourà les següents característiques:


Subministrament, instal·lació i manteniment de dues solucions simètriques d’encaminament
de nivell 3 basades en Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) o un protocol no
propietari equivalent, que treballin en mode actiu/passiu per a cada VRRP. Aquestes
solucions simètriques corporatives d’encaminament hauran d’ubicar-se, una a la seu del
Rellotge i l’altra al CPD del contractista.



Cadascuna de les solucions d’encaminament de nivell 3 hauran de proporcionar les següents
característiques:


Solució individualitzada per a les diferents xarxes corporatives:
 Comunicacions de la Xarxa Interna Corporativa (XIC).
 Comunicacions de la Xarxa de Parcs (XP).
 Comunicacions de la Xarxa de Biblioteques (XB).
 Comunicacions de la Xarxa Estesa de Municipis (XEM).
 Comunicacions de la Xarxa de l’Organisme de Gestió Tributària (XORGT).
 Comunicacions pels organismes de la Diputació de Barcelona.



La solució haurà d’estar convenientment dimensionada per tal de no produir pèrdues de
paquets, i si calgués, incrementar-lo sense cap cost addicional.



Tindrà diversificació en les rutes d’accés de l’equipament de cada xarxa fins als equipaments
redundants d’accés a l’anella principal de backbone.



Subministrament, instal·lació i manteniment d’un enllaç MPLS a cada solució
d’encaminament d’almenys 6Gbps/6Gbps que proporcioni la interconnexió entre la xarxa de
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backbone i les xarxes corporatives. Es tindrà en compte dimensionaments majors a la xarxa
MPLS del contractista.


Tots els cables de xarxa de coure o de fibra òptica, transductors i cablejat dels equips apilats
aniran a càrrec del contractista.



Per a tot l’equipament subministrat, el contractista es farà càrrec de proveir i mantenir un
cable de connexió amb l’equipament de xarxa. Aquest podrà ser fibra monomode, multimode,
coure, etc.

Noves xarxes d’accés: Nous punts d’alta capacitat (nPAC)
Aquests punts es requereixen per a potenciar els serveis actuals i donar suport als serveis que
poden esdevenir en el futur, com:
x

Sistemes de discos en xarxa o NAS (Network Attached Storage) que permeten agrupar
les dades emmagatzemades i optimitzar l’equipament, simplifiquen la gestió de la
seguretat i els processos de gestió, amb menor cost.

x

Sistemes d’impressió en 3D centralitzat que permeten optimitzar els recursos necessaris
i millorar el control de les persones que fan ús d’aquest servei.

x

Sistema de telepresència i de videoconferència que permeten la comunicació en vídeo i
àudio des de diferents punts distants geogràficament, el que redueix els costos en
desplaçaments i el temps en prendre decisions.

x

Serveis de Hosting amb servidors virtualitzats que puguin ser accessibles des de
qualsevol centre i amb prestacions similars a una xarxa local.

Els nPAC són nous punts d’alta capacitat que s’han definit en base als següents paràmetres:
x

El cabal demanat per cada nPAC.

x

La simetria del cabal respecte a la xarxa de l’operador.

x

La garantia dels cabals.

x

La qualitat dels paràmetres del servei aportats: latència, jitter, taxa d’error de bit.

S’han definit aquestes agrupacions segons unes característiques mínimes:
x

Nom del servei: nPAC_100VPN. Tipus accés a la xarxa multiservei amb velocitat de
descàrrega de dades 100 Mbps, almenys 10 Mbps de velocitat de pujada a la xarxa de
l'operador, la garantia de cabal oferta serà almenys del 10% si ho permet la tecnologia i
un rendiment d’almenys un 60% durant el 99% del temps de funcionament diari.

x

Nom del servei: nPAC_100SVPN. Tipus accés a la xarxa multiservei amb velocitat de
descàrrega de dades 100 Mbps, cabal de pujada a la xarxa de l'operador simètric, el rang
de les garanties de cabal ofertes serà >= 75%.

x

Servei: nPAC_R100. Tipus accés secundari de recolzament a la xarxa multiservei
equipament independent al principal amb velocitat de descàrrega de dades 100 Mbps,
almenys 10 Mbps de velocitat de pujada a la xarxa de l'operador, la garantia de cabal
oferta serà almenys del 10% si ho permet la tecnologia i disposarà d’un rendiment
d’almenys un 60% durant el 99% del temps de funcionament diari.

x

Servei: nPAC_R100S. Tipus accés secundari de recolzament a la xarxa multiservei,
equipament independent al principal amb velocitat de descàrrega de dades 100 Mbps,
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cabal de pujada a la xarxa de l'operador simètric, el rang de les garanties de cabal ofertes
serà >= 75%.
x

Servei: nPAC_RRàdio. Tipus accés secundari de recolzament a la xarxa multiservei
amb tecnologia sense fils, equipament independent al principal per a transmetre serveis
de veu i de dades, amb velocitat de descàrrega de dades la màxima possible, cabal de
pujada a la xarxa de l'operador asimètric, i sense garanties de cabal. En el cas que no
es compleixi els requeriments de qualitat demanats es permet l’opció d’entregar el servei
en doble circuit per separar el trànsit de veu i de dades.

x

Nom del servei: nPAC_300ID. Tipus accés descentralitzat de navegació a Internet amb
velocitat de descàrrega de dades 300 Mbps, almenys 30 Mbps de velocitat de pujada a
la xarxa de l'operador, la garantia de cabal oferta serà almenys del 10% si ho permet la
tecnologia i un rendiment d’un 60% durant el 99% del temps de funcionament diari.

Per ampliacions de serveis i com a homogeneïtzació, també es demana:
x

Nom del servei: nPAC_700SVPN. Tipus accés a la xarxa multiservei amb velocitat de
descàrrega de dades d’almenys 700 Mbps, cabal de pujada a la xarxa de l'operador
simètric, el rang de les garanties de cabal ofertes serà >= 75%.

x

Nom del servei: nPAC_1GSVPN. Tipus accés a la xarxa multiservei amb velocitat de
descàrrega de dades d’1 Gbps, cabal de pujada a la xarxa de l'operador simètric, el rang
de les garanties de cabal ofertes serà >= 75%.

x

Nom del servei: nPAC_10GSVPN. Tipus accés a la xarxa multiservei amb velocitat de
descàrrega de dades de 10 Gbps i cabal de pujada a la xarxa de l'operador simètric, el
rang de les garanties de cabal ofertes serà >= 75%.

x

Nom del servei: nPAC_100SID. Tipus accés a Internet descentralitzat amb velocitat de
descàrrega de dades 100 Mbps i cabal de pujada a la xarxa de l'operador simètric, el
rang de les garanties de cabal ofertes serà >= 75%.

x

Nom del servei: nPAC_300SID. Tipus accés a Internet descentralitzat amb velocitat de
descàrrega de dades 300 Mbps i cabal de pujada a la xarxa de l'operador simètric, el
rang de les garanties de cabal ofertes serà >= 75%.

x

Nom del servei: nPAC_1GID.Tipus accés a Internet descentralitzat amb velocitat de
descàrrega de dades d’1 Gbps, almenys 100 Mbps de velocitat de pujada a la xarxa de
l'operador, la garantia de cabal oferta serà almenys del 10% si ho permet la tecnologia i
un rendiment d’almenys un 60% durant el 99% del temps de funcionament diari.

Aquestes agrupacions poden tenir l’opció d’ampliar el nombre de ports de l’equip EDC amb 24
ports PoE(+ Sw 24x).

La Diputació de Barcelona i l’ORGT ja disposen de serveis d’alta capacitat. Tanmateix hi ha
ubicacions on no es disposa d’aquestes característiques i per les que es demanen també punts
d’alta capacitat. Els nPAC sol·licitats estan detallats a l’annex 9.8. A la proposta tècnica de cada
licitador s’haurà d’incloure el detall de les característiques tècniques de la solució o solucions
proposades per cada nPAC sol·licitat, en relació al camp ’”identificador solució nPAC” de l’Annex
9.7.
En aquelles seus municipals dels ens adherits on la Diputació de Barcelona o l’ORGT despleguin
un nPAC, aquest servei es considerarà generalitzable i l’ens tindrà dret a contractar almenys un
altre circuit nPAC a la mateixa seu.
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Addicionalment i només pels nPAC que donin serveis per a la xarxa multiservei, el contractista
permetrà sense cost addicional, que l’Oficina Tècnica decideixi la creació de cabals o xarxes
virtuals, VLAN, de nivell dos (del model d’interconnexió de sistemes oberts o OSI, “Open System
Interconnection”), o de nivell tres amb la funcionalitat VRF (Virtual Routing and Forwarding) al
“router” de la seu proporcionat pel contractista, que permetin:


que a través de la xarxa VPN, es pugui establir la comunicació a nivell dos entre dos
centres que tenen cabals amb la mateixa VLAN de xarxa i amb accessos de la mateixa
tecnologia.



que a través de la xarxa VPN, es pugui establir la comunicació entre dos centres que
tenen cabals amb accessos de diferents tecnologies amb un equip d’encaminament o
amb l’equip de seguretat perimetral, apartat 6.2.3.6.1.



que en un mateix accés nPAC és pugui prestar serveis d’internet descentralitzat i serveis
d’interconnexió entre centres. Pel servei d’internet descentralitzat s’haurà de contractar
un cabal a internet.

Xarxa d’accés XEM
Els serveis existents, que no tinguin la consideració de nPAC, hauran de mantenir les prestacions
i capacitats que ofereix la tecnologia que actualment proveeix cada servei, d’acord amb el que
disposa la clàusula 5.3 d’aquest plec, i per a la resta es demanarà un circuit nPAC_100SVPN a
la xarxa multiservei, descrits a l’apartat 6.2.3.5.1.
A continuació es detallen els requeriments, per a les línies d’accés corporatives de la xarxa XEM,
en quant als accessos i als requisits que han de complir els equips de client proporcionats pel
contractista per a la prestació dels serveis.

Requeriments tècnics dels accessos a la xarxa multiservei són:


Pels nous serveis s’admetrà qualsevol medi sempre que es mantinguin els requeriments
demanats, però serà motiu d’exclusió oferir un servei de menors prestacions que el requerit.



En els nPAC, inicialment es requereix que la totalitat del cabal disponible es destini al trànsit
corporatiu, si bé la tecnologia proposada ha de permetre la implementació de mecanismes
d’etiquetatge i priorització de trànsit diferenciant:


Sobre el mateix accés es podran tenir fins a 5 cabdals dels següents tipus:


Cabal trànsit corporatiu.



Cabal trànsit multimèdia / temps real.



Cabal trànsit de navegació a Internet.



El trànsit associat a cadascun dels fluxos anteriors s’entregarà en un port físic diferenciat.



Aquests cabals s’habilitaran a petició expressa de la Diputació de Barcelona per a
cadascun dels accessos individuals i sense cap cost addicional.



Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tots els accessos i també
l’equipament necessari per a la connexió dels enllaços que s’oferirà en règim de lloguer,
incloent el seu manteniment.



En el cas de ser tecnologies sense fils, com radioenllaç, hauran d’operar a freqüència
llicenciada i es demanarà que entreguin la documentació de les llicències dels vànols dels
circuits durant la fase d’implantació.



Les solucions proposades hauran de ser escalables, de manera que permetin augmentar el
dimensionament d’accessos i/o cabals.
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Els requeriments tècnics dels equips de client són:


Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tot l’equipament necessari per
a la connexió dels enllaços.



L’equipament proposat haurà de permetre l’acompliment de tots els requeriments detallats a
l’apartat anterior.



El contractista haurà d’activar l’accés de lectura SNMP en els EDC (equips de client), per a
la monitorització. El contractista haurà de proveir a la Diputació de Barcelona de les claus
d’accés / comunitats SNMP necessàries.



En cas que els equips oferts arribin al final del seu cicle de vida o es trobin discontinuats o
fora de suport per part del fabricant, el contractista haurà de substituir-los per d’altres d’iguals
o superiors característiques, sense modificació dels costos i prèvia notificació a la Diputació
de Barcelona.



La gestió i manteniment de l’equipament serà responsabilitat del contractista.



S’entregarà la documentació tècnica de l’equipament per validar que es podrà prestar els
serveis demanats.

Xarxa d’accés corporativa i internet descentralitzat per a XB
Per la seva singularitat es detallen els requeriments específics per a les línies d’accés
corporatives i per a les línies a internet descentralitzat, quant a infraestructures, accessos i
d’equips de client proporcionats pel contractista, per a la prestació d’aquests serveis per la xarxa
XB.

Els serveis existents que no tinguin la consideració de nPAC, hauran de mantenir les prestacions
i capacitats que ofereix la tecnologia que actualment proveeix cada servei, d’acord amb el que
disposa la clàusula 5.3 d’aquest plec, i per a la resta es demanarà un circuit nPAC_100VPN i un
circuit nPAC_300ID, descrits a l’apartat 6.2.3.5.1, encara que també s’admetrà una solució
unificada.
A continuació es detallen els requeriments, per a les línies d’accés corporatives de la xarxa XB,
quant als accessos i als requisits que han de complir els equips de client proporcionats pel
contractista per a la prestació dels serveis.
Requeriments tècnics del servei d’alta capacitat per XB:
x

nPAC_100VPN: Accés amb cabal de trànsit de, com a mínim, 100Mbps de baixada des
de la xarxa de l’operador i 10Mbps de pujada cap a la xarxa de l’operador.

x

nPAC_300ID: Accés amb cabal de trànsit de navegació a Internet descentralitzat de 300
Mbps de baixada des de la xarxa de l’operador i 30Mbps de pujada cap a la xarxa de
l’operador. El trànsit a Internet passarà per l’equipament de seguretat perimetral i tindrà
una IP fixe.

x

Es permet integrar tots dos accessos amb un d’únic punt d’alta capacitat que haurà de
tenir unes característiques tècniques i un cost equivalent a la suma dels dos anteriors. O
sigui, que almenys contempli tots dos cabals anteriors o de superiors característiques i
que hauran de complir el demanat en aquest plec pels serveis d’accés corporatius,
apartat 6.2.3.5 i d’internet descentralitzat, apartat 6.1.2.1.3.

x

S’admetrà qualsevol medi sempre que es mantinguin la resta de requeriments demanats,
però serà motiu d’exclusió oferir un servei de menors prestacions que el requerit.

x

Per a la solució unificada, el trànsit associat a cadascun dels fluxos anteriors s’entregarà
en ports físics diferenciats.
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x

Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tots els accessos i també
l’equipament necessari per a la connexió dels enllaços que s’oferirà en règim de lloguer,
incloent el seu manteniment.

x

En el cas de ser tecnologies sense fils, com radioenllaç, hauran de ser a freqüència
llicenciada i es demanarà que entreguin la documentació de les llicències dels vànols
dels circuits durant la fase d’implantació.

x

Les solucions proposades hauran de ser escalables, de manera que permetin augmentar
el dimensionament d’accessos i/o cabals.

Els requeriments tècnics dels equips de client són:
x

Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tot l’equipament necessari
per a la connexió dels enllaços.

x

L’equipament proposat haurà de permetre l’acompliment de tots els requeriments
detallats a l’apartat anterior.

x

El contractista haurà d’activar l’accés de lectura SNMP en els EDC (equips de client), per
a la monitorització. El contractista haurà de proveir a la Diputació de Barcelona de les
claus d’accés / comunitats SNMP necessàries.

x

En cas que els equips oferts arribin al final del seu cicle de vida o es trobin discontinuats
o fora de suport per part del fabricant, el contractista haurà de substituir-los per d’altres
d’iguals o superiors característiques, sense modificació dels costos i prèvia notificació a
la Diputació de Barcelona.

x

La gestió i manteniment de l’equipament serà responsabilitat del contractista.

x

S’entregarà la documentació tècnica de l’equipament per validar que es podran prestar
els serveis demanats.

x

Configurar els EDC a internet descentralitzat complint el descrit a l’apartat 6.2.3.4.

Xarxa d’accés corporativa per a XORGT
Els serveis existents que no tinguin la consideració de nPAC, hauran de mantenir les prestacions
i capacitats que ofereix la tecnologia que actualment proveeix cada servei d’acord amb el que
disposa la clàusula 5.3 d’aquest plec, i per a la resta es demanaran dos serveis, un de principal
i un altre servei backup o redundant. Pel servei principal es demanaran solucions amb qualsevol
nPAC i pel servei de backup es demanaran entre diferents opcions: nPAC_R100S pels circuits
de 100 Mbps de recolzament simètric, nPAC_R100 pels circuits de recolzament a 100Mbps
asimètric i nPAC_RRàdio pels circuits de recolzament amb tecnologies sense fils, descrits a
l’apartat 6.2.3.5.1.
A continuació es detallen els requeriments, per les línies d’accés corporatives de la xarxa
XORGT, quant als accessos i als requisits que han de complir els equips de client proporcionats
pel contractista per a la prestació dels serveis.

Requeriments tècnics dels accessos a la xarxa multiservei són:


Els circuits tenen un de principal i un altre de backup o de recolzament.



Pels nous serveis el medi de transmissió principal i el medi del circuit de recolzament han de
ser diferents i diversificats.



Si el medi de recolzament és mòbil 4G es demanaran dos circuits a màxima velocitat per
separar el trànsit de veu i de dades.
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En el cas de ser tecnologies basades en radioenllaços, hauran de ser a freqüència llicenciada
i es demanarà que entreguin la documentació de les llicències dels vànols dels circuits durant
la fase d’implantació.



Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tots els accessos i també
l’equipament necessari per a la connexió dels enllaços que s’oferirà en règim de lloguer,
incloent el seu manteniment.



Les solucions proposades hauran de ser escalables, de manera que permetin augmentar el
dimensionament d’accessos i/o cabals.

Els requeriments tècnics dels equips de client són:


Cadascun dels circuits ha de tenir un equip EDC (equips de client) diferent. Pel que les seus
de la xarxa XORGT tindran dos o tres equips independents.



Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tot l’equipament necessari per
a la connexió dels enllaços.



L’equipament proposat haurà de permetre l’acompliment de tots els requeriments detallats a
l’apartat anterior.



El contractista haurà d’activar l’accés de lectura SNMP en els EDC, per a la monitorització.
El contractista haurà de proveir a la Diputació de Barcelona de les claus d’accés / comunitats
SNMP necessàries.



En cas que els equips oferts arribin al final del seu cicle de vida o es trobin discontinuats o
fora de suport per part del fabricant, el contractista haurà de substituir-los per d’altres d’iguals
o superiors característiques, sense modificació dels costos i prèvia notificació a la Diputació
de Barcelona.



La gestió i manteniment de l’equipament serà responsabilitat del contractista.



S’entregarà la documentació tècnica de l’equipament per validar que es podrà prestar els
serveis demanats.

Accés centralitzat a Internet
L’objecte d’aquest servei és dotar de la infraestructura de comunicacions necessària per tal de
proporcionar un servei d’accés a Internet centralitzat a les seus de la Diputació de Barcelona i
l’ORGT.
L’esquema serà el següent:
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Recinte Maternitat
Ed. Llevant

Ed. Mestral

XORGT
XB
XEM
XIC

In te rnet

Resta de seus
XORGT
XB
XEM
XIC

Xarxa MPLS
N ode CPD
N ou Contractista
B ACKUP

N ode
Re llotge

Node Can
S e rra

Ed . Londres M undet
M igjorn

M undet
S e rradell

Llegenda
XIC: Xarxa Informàtica Corporativa
XEM:Xarxa Estesa als Municipis
XB: Xarxa de Biblioteques
XO RGT:Xarxa de l’O rganisme de Gestió Tributària

Ed. Minerva

Il·lustració 29 - Mapa lògic nova solució per a l’accés a Internet

NOTA: S’haurà de proveir d’una connexió de com a mínim 2Gbps per a l’accés a Internet.
Aquesta connexió estarà internament dividida per a cadascuna de les xarxes.

Com es veu al mapa lògic anterior, la sortida corporativa a Internet es centralitza, a través de la
xarxa multiservei o VPN, i es connecta l’accés centralitzat a internet amb en el tallafocs del CPD
actiu de l’ORGT per a la xarxa XORGT i per a la resta de xarxes en el tallafocs del node de
Rellotge.

L’amplada de banda serà de 2Gbps, amb un repartiment inicial de cabals que podrà ser
modificable posteriorment per petició dels tècnics de la Diputació de Barcelona i de l’ORGT. Per
tant, la solució proporcionada pel servei d’accés centralitzat a Internet haurà d’incloure:


Accés permanent a Internet i cabal garantit, segons el dimensionament dels enllaços
identificats a la Il·lustració 29 i determinats a l’apartat 6.3.2.2.3.



Accés a Internet, per a la presència pública dels serveis de la Diputació de Barcelona i
l’ORGT que ho requereixin (correu, web, DNS públic, usuaris VPN-IPSEC).



El servei es prestarà amb equipament d’encaminament ubicat al CPD del contractista i al
CPD de l’edifici del Rellotge, configurat en alta disponibilitat i independent de l’equipament
d’encaminament de les xarxes d’accés corporatives.



Accés redundant a través dels cabals de concentració 2Gbps de la solució d’encaminament
indicada anteriorment. És a dir, es podrà prestar des del CPD del contractista o des del CPD
de l’edifici Rellotge i es valorarà que pugui ser entregat simultàniament a tots dos en funció
de la xarxa a que pertanyi el cabal d’accés a internet centralitzat.



El servei haurà d’incloure mecanismes de qualitat de servei.



El contractista haurà de proporcionar 9 rangs IP de classe C per a l’assignació d’adreçament
IP públic de la Diputació de Barcelona i l’ORGT, aquests rangs podrien ampliar-se pel
creixement de la xarxa fins l’inici del contracte. La Diputació de Barcelona es reserva el dret
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de sol·licitar aquestes IP, per tant, aquests rangs no hauran de ser propietat del contractista.
En cas que el contractista inclogui rangs de la seva propietat, la Diputació de Barcelona
demanarà la migració dels mateixos a rangs no propietaris.
Els licitadors podran sol·licitar la informació detallada pels canals establerts per aquest tipus
de comunicació.


L’encaminament del trànsit a Internet ha de ser transparent per als usuaris de la Diputació
de Barcelona i l’ORGT.



Addicionalment, el proveïdor prestarà el servei de seguretat perimetral per a tot el trànsit a
Internet d’aquest accés, tractarà el servei independent per cadascuna de les xarxes d’accés
corporatives. Per la importància d’aquest servei es descriu les seves característiques al
següent apartat.

Els licitadors hauran de detallar a les seves propostes tècniques les solucions d’accés centralitzat
a Internet, indicant tecnologia, cabal garantit, els diferents mecanismes de recolzament intern a
la seva xarxa, les possibles limitacions per a l’ampliació del cabal i la descripció de l’equipament
emprat per prestar el servei.

Les propostes hauran de ser modulars, de forma que es permeti augmentar el dimensionament
d’accessos i cabals, o afegir-ne per a noves xarxes.

Requeriments tècnics de seguretat perimetral
El servei es defineix com a defensa perimetral (tallafocs o firewall) que protegeix les xarxes
públiques de la Diputació de Barcelona i l’ORGT. La protecció es basa en el filtratge de les
comunicacions entre la internet centralitzada, actuant com a segona barrera, i internet
descentralitzat, com a única barrera. Bàsicament el servei inclou:


La instal·lació, la configuració i l'administració del tallafocs.



La monitoratge i la gestió d'alarmes dels tallafocs en modalitat 7x24x365.



L’elaboració i interpretació d’informes, així com de l’anàlisi de problemes que es detectin.



El subministrament de la infraestructura necessària.



El manteniment físic de la infraestructura.



Els cabals i IPs públiques fins les línies d’accés corporatives.



L’encaminament del trànsit de les línies d’internet descentralitzat fins les xarxes internes de
la Diputació de Barcelona i l’ORGT, pel trànsit que sigui intern i abans d’internet. Com per
exemple, des de xarxes públiques de les biblioteques de la xarxa XB, validació d’usuaris de
manera segura o la impressió centralitzada.



L’encaminament del trànsit bidireccional entre aquesta solució i els encaminadors o “routers”
d’Internet Centralitzat i de les xarxes d’accés corporatives.

És un servei claus en mà, per tant, tant l’equipament, els materials i els treballs necessaris per
crear el servei de Seguretat perimetral, com el seu manteniment, seran assumits pel contractista.
El contractista estarà obligat a implementar les mesures de seguretat necessàries per donar
compliment als requisits que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en la categoria
que determini la Diputació de Barcelona, els que estableix el Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD) i els que pugui establir la normativa sectorial al respecte.
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El servei ha de protegir el trànsit:


d’Internet Centralitzat de la Diputació de Barcelona (XEM, XB, XP, XIC o nova xarxa que
pugui definir-se) i l’ORGT.



d’Internet descentralitzat dels centres de la Diputació de Barcelona i l’ORGT.



es valorarà l’escalabilitat de la solució, que tingui capacitat de creixement per poder incloure
les possibles ampliacions de la Diputació de Barcelona i l’ORGT, així com les dels ens que
demanin el servei segons es descriu al punt 6.1.2.2. També el baix impacte que tinguin les
operacions de manteniment i configuració sobre el servei, mantenint el nivell de servei.

També haurà de permetre el tractament dels registres per detectar problemes i fer l’anàlisi
forense en cas que s’hagi produït un esdeveniment de seguretat.
Concretament, el servei ha de:


Ser un model 7x24x365 i estar dissenyat per que els treballs de manteniment o
actualitzacions no afectin al servei.



Gestionar l’equipament necessari i crear els procediments adients per prestar el servei de
manera eficient i eficaç.



Permetre la configuració multiclient o multitenant amb portals d’administració independents
o administració delegada per visualitzar les regles actives i els registres dels sistemes.



Ser un sistema en alta disponibilitat i amb capacitat de creixement.



Gestionar el fluxos d’internet i les xarxes locals de les Entitats i fins a nivell 7 de l’estàndard
d’OSI (Open System Interconnection).



Disposar d’una IP pública per a cadascuna de les línies d’Internet descentralitzat i separar el
trànsit en cabdals de cada IP pública.



Poder actuar com a Proxy invers, poden crear regles diferents per port del trànsit que ve
d’Internet i redirigir-lo cap a adreces internes.



Separar el trànsit d’Internet centralitzat de la Diputació de Barcelona i l’ORGT amb cabdals
diferents i segons la tipologia de xarxa.



Prestar el servei d’anti-DDoS per a tot el trànsit a Internet d’aquest accés, tractar el servei
independent per cadascuna de les xarxes d’accés corporatives i incloure almenys 6
mitigacions anuals .



Prevenció d’atacs i/o intrusions.



Funcionalitats activades per a tot el trànsit, aplicables a cada cabal. independentment i sense
degradar l’amplada de banda: URL filtering, Threat Prevention, Antivirus, AntiSpam, SSL
inspection. Es requeriment que disposi de maquinari addicional per aquestes funcionalitats.



Detectar en temps real el consum d’amples de banda per línia o per aplicacions actuals o
futures.



Control d’aplicacions:


Analitzar els fluxos amb sistemes de signatures d’aplicació.



Actualitzar automàticament les signatures de l’aplicació abans esmentades durant la
vigència del contracte.



Permetre la configuració de regles o polítiques generals per tot el trànsit.



Enviar alertes per cadascun dels administradors delegats i seguiment dels esdeveniments
de seguretat detectats.
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Tenir activat el sistema de SNMP per a la supervisió remota del sistema per part dels
sistemes de supervisió de la Diputació de Barcelona i l’ORGT. Així com oferir els paràmetres
del maquinari per poder veure el seu estat i els paràmetres del servei.



Crear informes automàtics personalitzables que puguin ser enviats per correu electrònic i
independents per a cadascun dels administradors delegats.



Supervisar els esdeveniments de seguretat, emmagatzemar els registres o logs a un SIEM
(Security Information and Event Management) que pugui detectar patrons d’atac i,
proactivament, avisar als administradors delegats o destins designats.



Es valorarà que disposi d’un mòdul pel compliment de les normatives de seguretat vigents.



Els dispositius utilitzats han de ser de diferent fabricant que els tallafocs actuals de la
Diputació de Barcelona i l’ORGT. Els licitadors podran sol·licitar la informació detallada pels
canals establerts per aquest tipus de comunicació.

Aquesta solució podrà ser estesa als ens adscrits amb les mateixes condicions que per la
Diputació de Barcelona i l’ORGT. L’equipament podrà fer l’encaminament del trànsit de la XPV
de l’ens per permetre comunicar circuits nPAC de diferents tecnologies sense cap cost
addicional, segons l’apartat 6.2.3.5.1.
Les empreses licitadores inclouran en la seva proposta del servei un capítol dedicat a la
Seguretat Perimetral amb la descripció de l’equipament, la virtualització del sistema si hagués,
el maquinari dedicat a funcionalitats concretes (com desencriptació i anàlisi del tràfic SSL) que
alliberen rendiment de l’equip, el disseny de la solució per a mantenir el servei requerit, dels
treballs a realitzar i les millores proposades. També tots aquells aspectes que el licitador consideri
necessaris per a avaluar el servei.

Projecte per evolucionar a un Sistema Autònom
El contractista, al segon any de contracte, haurà de dissenyar, definir i col·laborar amb el
procediment per a convertir la Diputació de Barcelona en un “Sistema Autònom”, amb l’objectiu
d’aconseguir tenir un adreçament públic propi i independent. Haurà de fer l’anàlisi de les
infraestructures i serveis per xarxa públiques, acompanyar durant el procediment per fer les
gestions a RIPE (Réseaux IP Européens) i ajudar a la implementació de la proposta.

Serveis de manteniment i suport de la xarxa local o LAN
El contractista haurà de garantir el funcionament del maquinari i programari que composen la
xarxa local de la Diputació de Barcelona i l’ORGT, que es detalla a l’annex 9.9, pel correcte flux
del trànsit entre els servidors i els ordinadors connectats per xarxa. I donant un servei amb la
màxima proactivitat que permeti la detecció dels funcionaments incorrectes.

El contractista haurà d’incloure tot el necessari per a realitzar:


la supervisió remota de la xarxa i els sistemes informàtics,



la resolució i seguiment de qualsevol incidència,



la substitució de material defectuós,



l’actualització segons les recomanacions del fabricant,



la renovació i gestió de la garantia i el suport amb el fabricant,



atendre les consultes sobre les actuals o noves infraestructures,
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i la configuració del maquinari i programari per resoldre peticions, canvis o nous
desplegaments.

Les reparacions es realitzaran en les ubicacions on es troba l'equipament objecte del servei o en
les instal·lacions del contractista, si s'escau. Tots els costos que puguin derivar-se de la prestació
d’aquest servei són a càrrec del contractista (incloent-hi dietes, quilometratge, recanvis,
impostos, etc.).

El contractista haurà d’implantar a les dependències de la Diputació de Barcelona i d’ORGT, els
processos necessaris pel compliment de la prestació del servei i per a facilitar que els tècnics de
la Diputació de Barcelona i de l’ORGT puguin fer el seguiment de les tasques realitzades.

No s’ha de confondre l’equipament de la xarxa local (o LAN), amb l’equipament o switch que
s’ha d’incloure a les extensions IP de la central en xarxa, ni amb els inclosos al “servei de veu
fixa corporativa amb terminal de veu i “switch”.

Característiques especials del servei per l’ORGT
La data d’inici d’aquest servei de manteniment i suport de xarxa serà el dia 1 de gener del 2020.
L’equipament de l’ORGT serà gestionat de manera exclusiva pel contractista.

L’equipament de l’ORGT dins d’aquest servei correspon al desplegat als edificis Mestral i Llevant
del recinte de la Maternitat (detallats a l’annex 9.9), que passarà a ser propietat del contractista
a partir de la data d’inici del servei. Llavors, serà responsabilitat del contractista disposar del
suport adient per part del fabricant, i si deixen de tenir el suport del fabricant, serà responsabilitat
del contractista renovar aquests dispositius per models més actuals. Aquests nous dispositius
hauran de tenir, com a mínim, les mateixes funcionalitats que els actuals, i tots els ports d’accés
han de ser compatibles amb dispositius PoE.

Els licitadors, a les seves ofertes, inclouran l’ampliació d’equipament, propietat del contractista i
en mode lloguer, per cobrir la provisió de nous ports de connexió dins de la xarxa local de l’ORGT:
x

x

Equipament d’accés: amb ports GigabitEthernet d’accés PoE i d’enllaç SFP.
o

Equip d’accés amb 24 10/100/1000 ports PoE amb mínim de 2 ports SFP+ de
10/1Gbps (XL-Acces 24x+2Gb)

o

Equip d’accés amb 48 10/100/1000 ports PoE amb mínim de 2 ports SFP+ de
10/1Gbps (XL-Acces 48x+2Gb)

Equipament de distribució: amb ports SFP per enllaçar amb l’equipament d’accés i
possibilitat de configurar nivell 3.
o

Equip de distribució almenys amb 12 ports SFP+ de 10/1Gbps (XL-Distr12x)

o

Equip de distribució almenys amb 24 ports SFP+ de 10/1Gbps (XL-Distr24x)

El servei de manteniment i suport de la xarxa local de l’ORGT serà en mode lloguer, al ser el
propietari de tot l’equipament el contractista.
També es podrà disposar de l’equipament de xarxa sense PoE que tenen o demanen la resta
d’entitats participants.
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Característiques especials del servei per a la Diputació de
Barcelona
La data d’inici d’aquest servei de manteniment i suport de xarxa serà el dia 1 de setembre del
2018. L’equipament de la Diputació de Barcelona serà gestionat de manera compartida pels
tècnics de la Diputació de Barcelona i pel contractista.

La volumetria d’equips està descrita a l’annex 9.9. La relació d’equipament podrà variar en el cas
que, per substitució, per avaria o per necessitats del servei, s’hagi de canviar algun dels
dispositius per un altre de característiques similars. També es podrà incrementar amb equips
adquirits durant la vigència del contracte i es gestionaran com a equips amb garantia gestionada
per tercers (equip adquirit a una altra empresa diferent del contractista i durant la vigència del
contracte).

El contractista es compromet a fer una revisió i actualització anual de les versions de firmware
de l’equipament objecte servei.
El contractista assumirà els costos de les llicències i l’evolutiu de les diferents eines de gestió de
xarxa descrites a l’apartat 3.1.2.3.1, i la llicència SBC-6000-2G per l’ALLOT AC- 6000.
Els licitadors, a les seves ofertes, inclouran un sistema de col·laboració amb telepresència
(Webex anomenat com Spark) per a la xarxa local i ubicat a diferents centres de la Diputació de
Barcelona. Han d’incloure, durant la vigència del contracte, aquests aspectes:
x

Subscripcions en la modalitat «shared meetings»: un màxim de 5 sessions simultànies
als serveis de Meeting dins de la plataforma Spark

x

Formació anual per a l’usuari: 300 paquets formatius de 2 hores d’introducció a les eines
Spark. La formació serà oficial i certificada pel fabricant.

x

Formació per a suport d’usuari (helpdesk): anualment es faran 30 paquets formatius de
4h, sobre les eines Spark. La formació serà oficial i certificada pel fabricant. Aquesta
formació estarà orientada als equips de suport a l’usuari (helpdesk).

x

50h/anuals de consultoria amb el fabricant sobre qualsevol aspecte de les eines i el
disseny dels serveis.

x

Espai d’emmagatzemament a l’espai col·laboratiu de la plataforma Spark de 5GB per
usuari.

x

Espai d’emmagatzemament a l’espai de les conferències (Meeting) de 50GB per sessió.

x

Segon nivell del suport a l’equip del helpdesk i interlocució pel nivell de suport al fabricant.

Els licitadors inclouran a les seves ofertes diferents opcions per a:
x

Paquet de 5 subscripcions a sessions de conferencies simultànies addicionals.

x

Bloc de 5GB d’emmagatzematge d’usuari addicional.

x

Bloc de 50GB d’emmagatzematge de conferència addicional.
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Projecte d’integració de la xarxa local de dades i la xarxa de
veu
Sense cap cost addicional i durant el segon any del contracte, el contractista haurà de fer un
projecte per a convergir la xarxa de veu fixa i la de dades, considerant la integració de
l’equipament de la xarxa local amb l’equipament proveït, en aquest lot, per la centraleta en xarxa.
Posteriorment a la validació amb els tècnics de la Diputació de Barcelona i l’ORGT executarà les
tasques necessàries per implementar-lo.

Projecte per desplegar IPv6
Sense cap cost addicional i durant el segon any del contracte, el contractista haurà de fer l’estudi
pel desplegament d’IPv6 a l’equipament de la xarxa local LAN de la Diputació de Barcelona.
Identificant l’equipament que no suporti IPv6 per substituir-ho si és del contractista i recomanant
equipament similar, per a la resta.

Dimensionament
Dimensionament dels ens i organismes no integrats
Les taules a continuació detallen el dimensionament de serveis requerits, que no tenen perquè
coincidir amb el dimensionament i/o la tipologia de serveis actuals detallats a l’apartat 3.1.1.

Unitats Ens
Grans

Codi servei - Quotes de veu fixa
Troncal SIP 30 canals amb interfície PRI convencional
Troncal SIP 10 canals
Troncal SIP 4 canals
Accés primari XDSI (PRI)
Accés primari XDSI subequipat 20 canals (PRI 20 canals)
Accés primari XDSI subequipat 10 canals (PRI 10 canals)
Interconnexió PRI (QSIG)

Accés bàsic XDSI (BRI)
Accés bàsic XDSI a PABX (BRI PABX)
Subadreçament XDSI
Senyalització XDSI classe 3
DDI

Línia individual a PABX
Línia emergència
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Unitats Resta
d'Ens
2

-

10

1

-

1

14

51

1

-

2

-

6

-

37

234

91

184

-

4

-

4

3.312

1.622

55

86

20

-
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Unitats Ens
Grans

Codi servei - Quotes de veu fixa

Línia individual amb tarifa plana nacional
Línia individual sense terminal

Servei 0XY local
Numeració 900
Numeració 900 (escollit)
Terminació 900
Configuració / actuació sobre número de xarxa intel·ligent

Desviament
Salt de trucades

Abonament fix a mòbils 120 minuts
Abonament fix a mòbils 1000 minuts
Tarifa plana nacional
Tarifa plana nacional i a mòbils
Tarifa plana trucades internacionals

Servei grup d'extensions sobre la xarxa de l'operador
Servei presentació número capçalera sobre la xarxa de l'operador
Servei de captura de trucades sobre la xarxa de l'operador
Servei de cua de trucades sobre la xarxa de l'operador
Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal bàsic)
Servei d'extensió sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal
avançat)
Servei de número fix públic sobre la xarxa de l'operador
Servei de fax sobre la xarxa de l'operador
Servei d'operadora sobre la xarxa de l'operador (inclou terminal
d'operadora)
Servei d'operadora automàtica sobre la xarxa de l'operador
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Unitats Resta
d'Ens

-

3

662

2.694

3

9

2

3

2

4

4

7

6

-

40

286

61

47

-

19

-

2

3

134

-

26

-

1

-

481

-

428

-

169

-

54

-

3.467

-

12

-

658

-

96

-

14

-

30
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Unitats Ens
Grans

Codi servei - Quotes de veu fixa

Unitats Resta
d'Ens

Lloguer i/o manteniment dels sistemes detallats a l'annex 11.6
Veure annex
Taula 27 – Serveis requerits de veu fixa

Codi servei: Tipus de trànsit - Trànsit de veu fixa

Trucades
Ens
Grans

Intern
A fixos nacionals
A mòbils
A números 800/900
Trucades a numeracions 902
Trucades a numeracions 901

Minuts
Ens
Grans

Veure annex

Trucades
Resta
d'Ens

Minuts
Resta
d'Ens

-

-

82.778

199.449

92.164

208.976

211.228

455.303

28.743

48.667

120.734

231.673

6.131

12.633

4.792

7.168

1.917

5.511

6.721

11.682

557

1.360

487

1.270

Trucades rebudes a números 900 de xarxa
intel·ligent (origen fix)

5.675

21.576

814

1.808

Trucades rebudes a números 900 de xarxa
intel·ligent (origen mòbil)

6.427

23.856

946

1.857

Trucades rebudes a números 900 de xarxa
intel·ligent (origen internacional)

19

78

-

-

15

23

66

548

31

153

143

577

8

32

9

41

467

1.230

276

751

42

82

20

47

590

410

1.835

1.238

421

522

2.033

Tarificació addicional
Internacionals
Informació 118xx
A serveis d'informació i emergència
Servei d'informació d'altres operadors
Trucades al servei contestador
Resta de trucades

142
Taula 28 - Trànsit de veu fixa

En aquesta estimació no s’ha tingut en compte possibles sistemes de conversió del trànsit fix –
mòbil en trànsit mòbil – mòbil. Aquest trànsit és susceptible de ser encaminat a través
d’operadors de telefonia mòbil.

El trànsit intern correspon al trànsit actual entre els serveis d'extensió sobre la xarxa de l'operador
contractades en el marc del present plec.

El trànsit internacional correspon a trucades amb destinació a països EU, Europa no EU i resta
del món.
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Codi servei - Quotes de dades i accés a Internet

Unitats Ens
Grans

Unitats
Resta
d'Ens

Accés a xarxa multiservei - Accés Ethernet / IP
Accés 1 Gbps (Nivell 3)

-

1

-

5

2

18

2

-

6

7

2

1

2

1

-

1

1

2

-

1

5

9

Cabal simètric garantit de dades 20 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

Cabal simètric garantit de dades 10 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

1

-

2

-

1

-

Accés 100 Mbps (Nivell 2) diversificat
Accés 100 Mbps (Nivell 2)
Accés 100 Mbps (Nivell 3) diversificat
Accés 100 Mbps (Nivell 3)
Cabal a xarxa multiservei - Cabal de dades
Cabal simètric garantit de dades 100 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 90 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 60 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 50 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 30 Mbps
Cabal simètric garantit de dades 20 Mbps

Cabal simètric garantit de dades 4 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona
Cabal a xarxa multiservei - Cabal multimèdia
Cabal simètric garantit multimèdia 3 Mbps
Cabal simètric garantit multimèdia 2 Mbps
Cabal simètric garantit multimèdia 1 Mbps

4

-

Cabal simètric garantit multimèdia 3 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

Cabal simètric garantit multimèdia 2 Mbps fora de la demarcació de
Barcelona

1

-

-

1

1

1

1

-

-

3

1

-

Cabal a xarxa multiservei - Cabal Internet centralitzat
Cabal Internet simètric garantit 300 Mbps
Cabal Internet simètric garantit 100 Mbps
Cabal Internet simètric garantit 80 Mbps
Cabal Internet simètric garantit 50 Mbps
Cabal Internet simètric garantit 40 Mbps
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Codi servei - Quotes de dades i accés a Internet

Unitats Ens
Grans

Cabal Internet simètric garantit 20 Mbps

Unitats
Resta
d'Ens

-

2

10

13

1

-

3

-

6

11

4

-

126

674

-

1

24

253

44

274

-

1

2

5

-

24

-

2

2

1

1

-

-

1

-

8

81

594

Accés amb cabal inclòs a xarxa multiservei - VPN IP
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100% dades
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 75% dades, 25% multimèdia
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 50% dades, 25% dades
prioritzades, 25% multimèdia
Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 100% dades
Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 75% dades, 25% multimèdia
Accés amb cabal inclòs a Internet descentralitzat
GPON / xDSL de baixa velocitat
GPON / xDSL de baixa velocitat amb TV
GPON / xDSL de baixa velocitat amb tarifa plana nacional
GPON d'alta velocitat
GPON d'alta velocitat amb TV
GPON d'alta velocitat amb tarifa plana nacional
Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat)
SDSL 2 Mbps
Resta de serveis
Adreçament IP (256 adreces)
Adreçament IP (64 adreces)
Adreçament IP (8 adreces)
Adreçament IP (4 adreces)
Adreça IP
Servei antivirus i firewall

-

6

Xarxa Local 8 ports PoE 10/100/1000 + mínim 1 SFP (inclou
subministrament, manteniment i gestió)

-

11

Xarxa Local 24 ports PoE 10/100/1000 + mínim 2 SFP+ (inclou
subministrament, manteniment i gestió)

2

2

Xarxa Local 48 ports PoE 10/100/1000 + mínim 2 SFP+ (inclou
subministrament, manteniment i gestió)

-

1

Taula 29 – Serveis requerits de dades i accés a Internet

Pàgina 122

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

L’annex 9.1 detalla els serveis requerits pels ens en el lot 1, indicant la numeració i l’adreça de
la ubicació de cada servei.

Dimensionament per la solució DiBa i ORGT
Servei de veu fixa corporativa
Terminals
El contractista inclourà el canvi dels terminals que consideri necessari o podrà fer ús dels
terminals ja existents, sempre que aquests siguin compatibles amb la centraleta en xarxa. En el
cas dels terminals digitals (la totalitat dels terminals) i analògics (195 terminals), però, aquests
s’hauran d’adequar a l’inici segons el que s’estableix a l’apartat 6.2.2.1.1.

Durant el contracte s’estima una evolució anual de la planta de terminals analògics cap a
terminals IP del 15% i una reducció del 5% anual amb projectes racionalització, restant els
terminals analògics per a serveis que ho requereixin com són les línies d’ascensors, alarmes,
etc. La següent taula determina l’estimació de l’evolució de terminals IP durant la vigència del
contracte.

Tipus
terminal

de

1r any

2n any

3r any

4t any

Total

Terminals IP

+15%

+15%

+15%

+15%

60%

Terminals
analògics

-20%

-20%

-20%

-20%

80%

Taula 30 - Evolució de terminals per a la solució corporativa

Servei de veu fixa per seus no integrades a la central
6.3.2.1.2.1 Terminals
El contractista inclourà el canvi dels terminals que consideri necessari o podrà fer ús dels
terminals ja existents (a l’apartat 3.1.2.1.3.2 es detallen els models actuals), sempre que aquests
siguin compatibles.
Es requereix que:
•

els terminals digitals existents, s’han de renovar a l’inici del contracte per terminals IP
compatibles amb la nova solució.

•

els terminals analògics existents s’han d’adaptar amb el mínim impacte possible, tant a
nivell d’equips com de costos, per tal de fer-los compatibles amb la centraleta en xarxa.
Es proposa realitzar-ho aprofitant els “mediagateways” actuals com a punt convertidor.

•

els terminals analògics, de les oficines de l’ORGT que s’han d’integrar, que s’han de
substituir per terminals IP bàsic són 32.

•

els terminals que l’actual contractista, prestatari del servei, retiri s’hauran de substituir a
l’inici del contracte. S’estimen en 200 unitats de la Diputació de Barcelona i 25 de l’ORGT.
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•

en els terminals o consoles del servei d’operadora amb programari per a PC per a
gestionar i identificar les trucades i amb auriculars sense fils, el programari de consola
d’operadora haurà de disposar de la funció de supervisió i inclourà l’opció d’estar
adaptada per a persones amb discapacitat visual afegint-hi un sintetitzador de veu i un
teclat Braille. El contractista es farà càrrec de la instal·lació en els ordinadors que disposa
la Diputació de Barcelona i la integració amb la informació corporativa de SAP.

La següent taula determina la volumetria de terminals que el licitador ha de tenir en consideració
en la seva proposta.

Client

Actual
contractista

Digital
Operadores

Bàsic

Mitjà

Avançat

Línies no
integrades

TOTAL

DIBA

200

7

422

294

47

0

970

ORGT

25

0

0

0

0

32

57

TOTAL

225

7

422

294

47

32

1.027

Taula 31 - Volumetria de terminals a substituir a l’inici

Serveis de comunicacions de dades i accés a Internet
Xarxa de backbone
La següent taula detalla els enllaços de la xarxa de backbone i les seves capacitats, tan de
l’anella principal com de les secundàries, que es sol·liciten:

Anella principal

Anella secundària 1

Anella secundària 2

Enllaç Origen / Destí

Velocitat

Can Serra – Edifici Rellotge

10Gbps simètrics

CPD contractista – El Rellotge

10Gbps simètrics

CPD contractista – Can Serra

10Gbps simètrics

Edifici Rellotge – Llevant (Maternitat)

1Gbps simètrics

Llevant (Maternitat) – Mestral (Maternitat)

1Gbps simètrics

Mestral (Maternitat) – Can Serra

1Gbps simètrics

Can Serra – Minerva

1Gbps simètrics

Minerva – Serradell (Mundet)

1Gbps simètrics

Serradell (Mundet) – Migjorn (Mundet)

1Gbps simètrics

Migjorn (Mundet) – Londres

1Gbps simètrics

Londres – Edifici Rellotge

1Gbps simètrics

Taula 32 - Volumetria actual d’accessos a xarxa fixa per a seus corporatives
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Xarxes d’accés corporatives
La següent taula presenta un resum de la volumetria d’enllaços que es sol·liciten per a la solució
corporativa d’encaminament:

Servei

Cabal /accés

Solució corporativa d’encaminament Seu Rellotge

6Gbps /10Gbps

Solució corporativa d’encaminament CPD contractista

6Gbps /10Gbps

Taula 33 - Enllaços sol·licitats per a la solució corporativa d’encaminament i per a l’accés a la
xarxa privada virtual de les seus de Diputació de Barcelona i ORGT

Xarxes d’accés:
Servei - xarxa d’accés corporatiu

Unitats

nPAC_100SVPN

248

nPAC_100SVPN + Sw 24x

73

nPAC_100VPN

82

nPAC_100VPN + Sw 24x

18

nPAC_300ID

82

nPAC_R100

71

nPAC_R100S

1

nPAC_RRàdio

32

Accés sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat)

19

Accés VPN IP GPON d'alta velocitat 100% dades
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100% dades
Accés VPN IP GPON / xDSL de baixa velocitat 100% dades amb Sw 24x

224
9
13

GPON d'alta velocitat

171

GPON / xDSL de baixa velocitat

172

VPN sobre ràdio (oferir RF / 3G / 4G LTE segons disponibilitat)

4

Taula 34 – Serveis requerits per les xarxes d’accés corporatives

Per a les línies de la solució de xarxa privada virtual de les seus de la Diputació de Barcelona i
l’ORGT, el detall concret de les línies necessàries i ubicacions de les seus es troba a l’annex 9.6
i 9.8.

Pàgina 125

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Ampliacions ports PoE:
Servei - xarxa d’accés corporatiu XB

Unitats

Ampliació ports Switch 24x PoE

54

Ampliació ports Switch 48x PoE

17

Ampliació ports Switch 72x PoE

1

Taula 35 – Serveis d’ampliacions de ports PoE per la XORGT

Accés centralitzat a Internet
A la següent taula es detallen els enllaços que es sol·liciten per a la solució d’accés a Internet de
cadascuna de les xarxes:
Enllaç

Velocitat

Centres XIC i XP i Organismes: Cabal Accés a Internet
centralitzat

900 Mbps

Centres XB: Cabal Accés a Internet centralitzat

400 Mbps

Centres XEM: Cabal Accés a Internet centralitzat

500 Mbps

Centres XORGT: Cabal Accés a Internet centralitzat

200 Mbps

Taula 36 - Enllaços sol·licitats per a la solució d’accés a Internet de les xarxes corporatives

Accés descentralitzat a Internet
Per a les línies d’accés a Internet independent o descentralitzat de les diferents seus, el detall
concret de les línies necessàries i les ubicacions d’aquestes es troba a l’annex 9.6.

Xarxa SAN
La següent taula detalla els enllaços que es sol·liciten per a la xarxa SAN:
Enllaç

# línies

Node Rellotge – CPD contractista (connectivitat entre nodes mitjançant DWDM )
2x(4Gbps SAN + 10Gbps LAN)

2

Node Rellotge – Node Can Serra (connectivitat entre nodes mitjançant DWDM)
2x(8Gbps SAN + 10Gbps LAN)

2

Taula 37 - Enllaços sol·licitats per a la xarxa SAN

Serveis de manteniment i suport de la xarxa
A l’annex 9.9 es detalla l’equipament de la xarxa de comunicacions que estarà sota el suport i
manteniment del contractista.

Amb referència a les incidències, peticions, consultes i canvis que haurà de gestionar el
contractista, a continuació es detalla una estimació anual:
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Tipus
suport

de

Nivell
1
Crítiques

–

Nivell
2
Urgents

–

Nivell
3
Importants

–

Nivell
4
–
Estàndards

TOTAL

Incidències

179

3

23

125

28

Peticions

24

Sense dades

Sense dades

Sense dades

Sense dades

Consultes

15

N/A

N/A

N/A

N/A

Canvis

Sense dades

N/A

N/A

N/A

N/A

Taula 38 – Estimació anual del servei de manteniment i suport

Pla d’implantació
Model d’implantació
En cas de mantenir el contractista: El contractista identificarà els serveis nous i els que es
mantenen. Als serveis que es mantinguin s’aplicarà el canvi de tarifes.
Pels serveis nous es generarà el Pla d’implantació seguint el procediment com si fos “en cas de
canvi de contractista” i els informes d’implantació i seguiment.

En cas de canvi de contractista:


El contractista identificarà un responsable operatiu de la gestió de riscos.



Es detallaran els procediments organitzatius i tècnics (i terminis associats) necessaris
per assegurar una migració transparent als usuaris de les entitats participants en el
present procés.



Les migracions es realitzaran en l’horari validat per l’entitat corresponent en cada cas
amb la finalitat de minimitzar la indisponiblitat dels serveis. Aquests horaris podran ser
de nits i caps de setmana en cas que la criticitat de la seu així ho requereixi.



S’entregaran els informes d’implantació i seguiment del projecte.

Requeriments de la solució DiBa i ORGT
Si l’adjudicatari és un dels actuals contractistes per a la telefonia fixa o els circuits de dades,
haurà de fer una revisió de les seves infraestructures als centres de la Diputació de Barcelona i
l’ORGT per retirar les obsoletes i pel que fa a la resta, etiquetar-les i adequar-les.

D’acord amb la Diputació de Barcelona, el nou contractista haurà d’incloure dos treballs:
x

El contractista entregarà els seus serveis al soterrani de l’edifici de Can Serra, traslladant
l’actual rack amb els circuits d’entrada si fos necessari.

x

A l’edifici Mestral, del recinte de la Maternitat, haurà de reordenar i documentar el
cablatge entre la central Alcatel i els panells del rack de distribució.

Pel canvi d’adreçament , el contractista implementarà un sistema transitori que permeti realitzar
una implantació sense talls de servei.
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Implantació del servei de housing
El contractista farà el trasllat de l’equipament de CPD de l’ORGT, descrit a l’annex 9.10, a
l’allotjament que hagi proposat. S’haurà de fer càrrec de l’aturada, empaquetament, trasllat,
desempaquetatge i posada en marxa de tots els equips del CPD del contractista actual al CPD
de l’adjudicatari. Així mateix, l’assegurança del transport anirà a càrrec del nou contractista.

Aquest trasllat es realitzarà en horari de menor impacte, i per tant, podrà realitzar-se en horari
nocturn o en cap de setmana. Seran els tècnics designats per l’ORGT qui marcaran l’horari de
menor impacte. El trasllat serà supervisat pels tècnics dels fabricants dels equips: EMC i HP. El
cost d’aquest servei de supervisió del trasllat anirà a càrrec del nou contractista.

Terminis de la fase d’Implantació
El període d’implantació dels serveis objecte d’aquest lot, entès com el temps entre la data d’inici
del contracte i l’acceptació total del servei sense objeccions, no ha de ser superior a:
x

Sis (6) mesos pels serveis del LOT1 dels ens adscrits.

x

Dotze (12) mesos pels serveis del LOT1 per la Diputació de Barcelona i l’ORGT.

x

Tres (3) mesos per a la implantació de l’eina de facturació automàtica i personalitzada
per fer la facturació de les quotes i accés remot. Tres mesos addicionals, és a dir sis (6)
mesos per a afegir el trànsit a l’eina.

x

Quatre (4) mesos pel servei de gravació de trucades.

x

Per a la Diputacio de Barcelona i l’ORGT:

x

o

Quatre (4) mesos per a la centraleta en xarxa.

o

Sis (6) mesos per a la instal·lació del backbone, dels anells de seus i internet
centralitzat.

o

Sis (6) mesos pel housing de l’ORGT.

o

Sis (6) mesos per la instal·lació del 50% de la xarxa d’accés de les xarxes XB i
XEM.

o

Nou (9) mesos per a la instal·lació del 75% de la xarxa d’accés de les xarxes XB
i XEM.

Les penalitats associades al període d’implantació es detallen a l’apartat 6.7.
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Il·lustració 30 - Planificació fase d'implantació dels serveis (LOT 1)

Terminis d’implantació pels ens
El termini d’implantació dels serveis inclosos en el present lot ha de ser com a màxim de 180 dies
(6 mesos) a comptar a partir de la data de l’inici de la vigència del contracte.

S’ha de tenir en compte que, per motius jurídics/administratius, per alguns Ajuntaments, l’inici de
la vigència del contracte serà posterior., així que els terminis i els nivells d’acord de servei
relacionats s’aplicaran respecte a aquesta data.

Terminis d’implantació per a la Diputació de Barcelona i l’ORGT
Tenint com a base el calendari global que s’ha detallat a l’apartat anterior, el termini d’implantació
dels serveis inclosos en el present lot ha de ser com a màxim de 365 dies (12 mesos) a partir de
la data de l’inici de la vigència del contracte.

Pla d’explotació: Oficina d’Explotació
Introducció
L’Oficina d’Explotació és un mitjà i instrument per agilitzar i estandarditzar les metodologies i
processos que es desenvolupen dins d'un servei.

La proposta dels licitadors inclourà una OEC1 (Oficina d’Explotació Corporativa del LOT1) que
estarà liderada per un Director i la seva estructura incorporarà els següents grups funcionals:
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Àrea de Direcció.



Àrea Tècnica.



Àrea de Control i Seguiment.



Àrea d’Operació.

L’OEC1 atendrà les peticions, incidències i consultes de les línies i serveis descrits en el present
Plec. L’abast demanat per l’OEC1, tasques i funcions, rols dels recursos i eines de les diferents
àrees de gestió estan detallats en els apartats següents.

Funcions Àrea Direcció
La missió de l’Àrea de Direcció és planificar, coordinar i controlar l'execució del servei i la gestió
de l'OEC1. Tindrà la responsabilitat funcional sobre els recursos assignats al contracte, tant
d’humans com de materials. Serà responsable del control i coordinació de les empreses
col·laboradores del contractista, si s’escauen, i del calendari d’implantació del contracte,
gestionant les mesures correctores que s'hagin d'aplicar. Actuarà com a responsable de tota
l’OEC1, davant de les entitats destinatàries durant el transcurs de l’execució del contracte.

Per tant, amb la finalitat de garantir la correcta evolució del servei, la direcció de l’OEC1 ha de
realitzar les següents funcions:


Seguiment del compliment dels ANS.



Supervisar l'actuació de tots els equips de treball.



Aprovar cadascuna de les fases d’implantació i validar-les al finalitzar.



Donar suport a la correcta comunicació, facilitant i coordinant la realització de reunions,
preses de dades i qualsevol altra actuació que es consideri oportuna.



Prendre decisions davant les contingències que puguin afectar la marxa del servei.



Fer d’interlocutor amb les persones designades per a gestionar el servei a cadascuna de les
entitats.

Aquesta àrea està integrada pel director de l’OEC1, qui s'encarregarà de la tasca de control i
seguiment tècnic del contracte i haurà de prendre les decisions que es requereixin per a la seva
correcta evolució.

Funcions de l’Àrea Tècnica
Aquesta àrea oferirà el suport davant de problemàtiques específiques que superin el marc
d’actuació de l’Àrea d’Operació o hagin de ser gestionades pels equips interns del contractista,
més especialitzats. Aquesta àrea està integrada pels enginyers d’explotació i pels ATC (Assessor
Tècnic Client).

Els enginyers d’explotació seran els responsables del funcionament dels serveis i de la millora
continua. També seran els interlocutors tècnics directes amb les persones designades per les
entitats. Es consideren tasques associades als enginyers d’explotació les activitats següents:
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Anàlisi i avaluació dels sistemes i equips gestionats dels serveis:


Parametrització de les eines / plataformes de gestió.



Estudi dels indicadors i alarmes proporcionades per les eines / plataformes de gestió.



Gestió dels problemes.



Anàlisi del rendiment i ús dels equips i sistemes. Elaboració d’informes.



Disseny de proves d’infraestructura i versions prèvies
desenvolupament, gestió de canvis i gestió de versions.



Anàlisi de la viabilitat tècnica per a la implantació dels serveis.

als



Suport al desplegament assessorant en les millors pràctiques utilitzades.



Suport continuat:

processos

de



Formació del personal de l’Àrea d’Operació, en cas de ser necessari.



Suport en consultes tècniques realitzades per l’OEC1 o pels responsables dels serveis
gestionats.



Suport a consultes tècniques i operatives.



Manteniment de la documentació.

Es consideren tasques associades a l’ATC la coordinació i lideratge de les relacions entre l’àrea
tècnica i els equips interns de suport propis del contractista. Es demana:


Suport a la planificació i coordinació de totes les activitats relacionades amb la prestació del
servei, tant amb les àrees internes implicades com amb qualsevol agent extern, i també
assistir en totes les fases de l‘escalat d’avaries.



Suport a les visites necessàries, instal·lació, prova pilot de funcionament (si fos necessària),
seguiment de posada en servei i qualsevol tasca que es cregui adient.

Funcions de l’Àrea de Control i Seguiment
L’Àrea de Control i Seguiment s’encarrega de les tramitacions administratives i, especialment,
de les altes i baixes per a la correcta facturació. Les funcions de l’Àrea de Control i Seguiment
seran:


Tramitació, control i seguiment de totes les peticions, reclamacions i altres comunicacions de
les entitats destinatàries cap al contractista.



Es responsabilitzarà de les tasques d’interlocució, validació i supervisió de les sol·licituds que
es generin durant el projecte.



Realitzarà les tasques d’interlocució amb les àrees de tramitació, provisió, facturació i
reclamacions del contractista per resoldre qualsevol dubte en referent a les peticions
realitzades durant el projecte.



Realitzarà tasques de suport administratiu a la Direcció del Projecte.



Donarà suport administratiu i de seguiment a tots als processos de facturació i d’informes.
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Suport administratiu a l’inventari.

Aquesta àrea tindrà un responsable amb capacitat per analitzar la facturació mensual, detectar
els errors i resoldre les incidències que es detectin. Farà d’interlocutor amb la persona designada
per les entitats.

Funcions de l’Àrea d’Operació
L’Àrea d’Operació inclou les tasques d’atenció, gestió, seguiment d’incidències, gestió de
trasllats, seguiment de l’explotació, manteniment correctiu i preventiu de les infraestructures i
serveis gestionats, necessàries per a assolir els Nivells de Servei Acordats.

L’Àrea d’Operació es constitueix per l’Equip d’Explotació i pel Centre d’atenció d’usuaris (CAU).

L’equip d’explotació resoldrà les incidències remotament o presencialment, segons sigui
necessari. Haurà de mantenir les infraestructures dels serveis de telefonia i xarxa local, o sigui,
dels armaris distribuïdors, terminals i equipament necessari per prestar els serveis de telefonia
en xarxa i tradicional i els serveis de la xarxa local de la Diputació de Barcelona i l’ORGT.
També s’encarregaran de mantenir, gestionar i actualitzar l’equipament d’aquestes
infraestructures. En cas de reparacions, configuracions que puguin afectar al servei o
d’instal·lació de nous equipament s’hauran de fer fora de l’horari de servei de l’edifici o recinte.

Perfils de l’OEC1
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els
requisits de titulació i experiència exigits en el plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a
l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de la Diputació de Barcelona
del compliment d’aquells requisits.

Director de l’OEC1


Titulació universitària grau superior o mig, o acreditació mitjançant l’experiència adquirida per
altres estudis o cursos del nivell de coneixement exigit en l’àrea objecte de la seva feina com
a consultor (organització, sistemes, seguretat, qualitat, formació, gestió de projectes,
enginyeria del software, etc ..).



Experiència de més de 3 anys en la direcció i gestió de projectes multidisciplinaris, dins de
l’àmbit de les TIC, amb el contractista.



Capacitat acreditada en la gestió de recursos humans.



Capacitat d’interlocució a alt nivell amb els màxims responsables de les entitats destinatàries
o els seus responsables designats.



Coneixements tècnics genèrics en tecnologies de telecomunicacions.



Coneixements dels processos de tramitació i gestió interna, de metodologia de gestió de
projectes i de la normativa del sistema de la qualitat.



Alt nivell d’Anglès a nivell de lectura i traducció.
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Tècnic administratiu (Perfil Tècnic Auxiliar)


Titulació FP o similar en àrees tècnic-administratives o coneixements específics,
acreditables, relatius a tecnologies de sistemes i a sistemes d’administració general.



Coneixements específics en l’ús de sistemes de bases de dades, sistemes operatius,
llenguatges de programació i eines de gestió ofimàtica.



Experiència acreditada en l’ús de les eines corporatives del contractista.



Coneixements d’Anglès a nivell de lectura i traducció.

Enginyer d’explotació


Titulació universitària grau superior o mitjà en àrees tècniques.



Coneixements específics, acreditables, relatius a tecnologies de telecomunicacions, telefonia
IP o xarxes locals amb equipament Extrem, Arista o Allot.



Experiència de al menys tres anys, realitzant activitats similars.



Anglès a nivell de lectura i traducció.

Tècnic de sistemes


Titulació FP de grau superior o tècnics superiors (mòdul) en àrees tècniques o coneixements
específics, acreditables, relatius a tecnologies de sistemes / xarxes i plataformes de veu IP.



Experiència de al menys un any, realitzant activitats similars.



Coneixements específics en l’ús de sistemes de bases de dades, sistemes operatius,
llenguatges de programació i eines de gestió ofimàtica.



Experiència acreditada en l’ús de les eines corporatives del contractista.



Anglès a nivell de lectura i traducció.

Assessor tècnic client (ATC)


Titulació universitària de grau mitjà o superior.



Experiència a l’empresa de més de 5 anys i coneixements previs de:


Execució de Projectes.



Productes i serveis de Telecomunicació.



Sistemes de gestió.



Aplicacions Corporatives.



Habilitat per a organitzar, coordinar i planificar tasques i funcions.



Capacitat de decisió.



Facilitat en la comunicació amb els clients. Actitud en el treball: dedicació, implicació i
disponibilitat.
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Dimensionament de l’OEC1
El personal mínim requerit, per a l’Oficina d’Explotació descrit en aquest apartat 6.5.7 i per a la
gestió comercial descrit apartat 6.6, estan detallats al següent quadre, encara que els licitadors
els dimensionaran adequadament per a assolir els Acords de Nivells de Servei.

Explotació
Àrea
Direcció
Director
Enginyer
d’explotació

Àrea
Tècnica

Àrea d’Operació
Tècnics
explotació

CAU

1
4

Tècnic Auxiliar

2

Tècnic de
sistemes
Assessor
Tècnic Client
Gestor del
contracte
Enginyer de
pre-venda
Comercials

Gestió comercial
Àrea de Control i
Seguiment
Àrea
comercial
Provisió Facturació

2

1

a
determinar
pel
licitador

2
1
1
3
Taula 39 – Dimensionament mínims i perfils demanats

L’empresa 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, i també els dret i obligacions derivats de la relació
contractual entre empleat/empleador.

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 el plecs objecte del contracte. L’empresa contractista haurà
d’organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte.

Respecte als canvis de personal, si es tracta d’un canvi es garantirà un termini de superposició
mínim d’ambdues persones de, al menys, dues setmanes per assegurar una correcta transmissió
del coneixement, i sempre amb avís previ a les entitats destinatàries d’almenys quatre setmanes
abans de la substitució.

S’ha d’ubicar als enginyers d’explotació i als tècnics de l’Àrea d’Operacions dedicats a la telefonia
i la xarxa local a les dependències de la Diputació de Barcelona, on sigui la DSTSC (Direcció de
Serveis de Tecnologia i Sistemes Corporatius), actualment està al Pavelló Migjorn del recinte de
les Llars Mundet.
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El contractista haurà de disposar d’un indret per situar la resta d’àrees i cobrir el suport de
7x24x365 per a tots els serveis.

La Diputació de Barcelona proveirà d’un espai de treball amb taula, cadira i tensió elèctrica pel
personal ubicat a dependències de la Diputació de Barcelona. Tot l’equipament que empri el
personal no tindrà cap cost per a la Diputació de Barcelona i serà responsabilitat del contractista
(PC’s, programaris, tallafocs, switchs, línies de comunicació, etc.).

Dimensionament de l’Àrea de Direcció
És necessari almenys un director de l’oficina amb dedicació exclusiva per atendre a tos els Ens
locals.
Dimensionament de l’Àrea Tècnica
Són necessaris, almenys, diferents perfils d’enginyers amb dedicació exclusiva, jornada partida
(de 8:00h a 17:00h, de dilluns a divendres, no festius a Barcelona ciutat):


Dos enginyers responsables dels serveis WAN: d’Internet centralitzat i descentralitzat, de les
xarxes corporatives amb circuits VPNIP, dels serveis al núvol, de la xarxa de backbone i la
xarxa SAN.



Un enginyer responsable dels serveis LAN i de la seguretat perimetral: de xarxes locals i
housing.



Un enginyer responsable dels serveis de telefonia: la telefonia en xarxa i la telefonia
convencional.



Un ATC per a Diputació de Barcelona i l’ORGT, un ATC pels Ens grans i els ATC necessaris
per a la resta d’entitats.

Per personalitzar el servei amb els Ens grans i donat l’elevat nombre de serveis i línies a
gestionar, es demanarà un preu d’ampliació per a un enginyer addicional compartit o exclusiu,
en jornada sencera o mitja jornada, que garantirà una interlocució diferenciada amb els equips
tècnics de dits ajuntaments.

Dimensionament de l’Àrea de Control i Seguiment
El dimensionat de l’Equip de l’Àrea de Control i Seguiment el definirà el contractista
adequadament per atendre els serveis contractats. Pot ser variable en funció de la càrrega
estimada i les fases per les que travessa el projecte. El servei ha d’estar cobert en jornada partida:
de 8:00h a 17:00h, de dilluns a divendres, no festius a Barcelona ciutat.
Almenys es disposarà de 3 tècnics administratiu:
x

Dos per a la gestió d’altes i baixes.

x

Un per a la gestió de facturació.
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Dimensionament de l’Àrea d’Operació
L’equip s’ha de dimensionar adequadament per atendre els serveis contractats i tindrà en compte
el requeriments per les dues solucions del lot. El dimensionat de l’Equip de l’Àrea d’Operació pot
ser variable en funció de la càrrega estimada i les fases per les que travessa el projecte.

Tant bon punt com existeixin serveis que estiguin operatius es considerarà que estem a la fase
d’explotació, i en aquesta fase es demana un suport 7x24x365.

Requeriments de la solució DiBa i ORGT
L’equip de l’Àrea d’Operació suport tindrà dos tècnics de sistemes per a la gestió de la telefonia
i la xarxa local amb dedicació exclusiva, jornada partida (de 8:00h a 17:00h, de dilluns a
divendres, no festius a Barcelona ciutat). Haurà de poder desplaçar-se pels centres de la
Diputació de Barcelona i l’ORGT a la ciutat de Barcelona. Treballarà amb els tècnics designats
per la Diputació de Barcelona i l’ORGT, s’encarregarà de resoldre les incidències, els canvis i
executar els trasllats. També s’encarregarà d’adequar i d’etiquetar els equips, el cablatge i
qualsevol altre element.

El contractista tindrà d’altre personal, a l’Àrea d’Operació, per a resoldre les incidències, els
canvis i executar els trasllats, dels centres que siguin fora de la ciutat de Barcelona.

El contractista inclourà, amb l’informe mensual del servei, un apartat amb l’estat de les
infraestructures de cablatge que dona suport a la xarxa de veu i a la xarxa local de dades.

Requeriments xarxa local i equipament de xarxa per telefonia IP
Monitorització dels serveis
El monitoratge ha de permetre detectar els mal funcionaments dels sistemes informàtics. Per a
prestar el servei, el contractista disposarà:


Centre de suport de sistemes 24x7x365, amb les instal·lacions adequades, personal
especialitzat i les condicions de seguretat adients per atendre les incidències, l’operativa,
suport especialitzat i proporcionar el monitoratge de tots els dispositius de la xarxa necessari
per garantir el funcionament continuat de l’entorn.



Un equip de Help-Desk per a la recepció de les incidències, problemes, peticions, consultes
i canvis.



Un sistema informàtic per gestionar les incidències, problemes, peticions, consultes i canvis.



Un sistema de seguiment d’incidències en temps real que permeti l’accés telemàtic als
tècnics de la Diputació de Barcelona i l’ORGT, bé sigui mitjançant una aplicació client o,
preferentment, amb un navegador web.



Una eina per a monitorar tots els paràmetres que proporciona el maquinari a mantenir i que
pugui ser accessible pels tècnics de la Diputació de Barcelona per entorn web. Les
característiques de l’eina seran:


Serà necessari que pugui recol·lectar informació per SNMP de diferents fabricant.



Monitorar la disponibilitat dels diferents elements de la xarxa de comunicacions.
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Realitzar i mantenir l’esquema de tota la xarxa informàtica amb tot l’equipament
mantingut.



Poder afegir elements de la xarxa no inclosos en el contracte, a nivell dels protocols
SNMP o ICMP i sota petició dels tècnics de la Diputació de Barcelona i/o l’ORGT. El
nombre d’elements addicionals no superarà el 20% de l’equipament objecte d’aquest
servei.



Monitorar la utilització dels dispositius, la seva capacitat i rendiment, proposant si és el
cas, millores.



Informació online de l’estat de la xarxa i dels seus dispositius.



Eines per a l’anàlisi i la gestió d’estadístiques de trànsit en els punts que els tècnics de
la Diputació de Barcelona considerin oportuns. Aquesta informació estarà disponible,
almenys, durant tres mesos a posteriori.



Monitorar els esdeveniments i notificar els esdeveniments per correu electrònic i SMS,
quan siguin detectats.
La comunicació d’aquesta eina amb la xarxa de comunicacions de la Diputació de
Barcelona haurà de ser totalment segura i requerirà la validació dels tècnics de la
Diputació de Barcelona. El contractista assumirà totes les despeses que es puguin
derivar de la utilització d’aquesta eina: adquisició, implantació i manteniment.



Per garantir la continuïtat del servei de la xarxa el contractista disposarà d’una base de dades
amb les configuracions actualitzades amb un màxim de 24 h i els esquemes de la xarxa local.



Amb l’objectiu de tenir major visibilitat de l’estat de la xarxa es sol·licita “accés de lectura” als
sistemes de gestió /eines de monitoratge del contractista, de forma que el personal designat
per la Diputació de Barcelona pugui disposar en qualsevol moment d’informació, com per
exemple: l’estat d’ocupació dels enllaços i les alarmes relatives als equips o línies d’accés.

Supervisió remota de sistemes crítics
El contractista es farà càrrec de la gestió de les alarmes detectades dels sistemes crítics
(servidors, serveis, etc ...) dins de la franja horària següent:


de dilluns a divendres de 21:00 fins a 8:00 hores.



dissabtes, diumenges i festius les 24 hores.

Per fer aquesta gestió la Diputació de Barcelona lliurarà al contractista tots els procediments
interns necessaris amb la següent informació:


Nom procediment.



Raó i objectiu.



Alertes relacionades: aquestes alertes arribaran per correu electrònic o per telèfon des d’un
grup autoritzat.



Diagnòstic del problema: descripció del procediment a seguir per fer la diagnosis.



Actuacions a seguir.



Telèfons de contacte relacionats.

S’enviarà un informe diari amb la relació de casos i indicant el seu estat de tancats o oberts. Es
presentarà un informe mensualment i independent d’aquesta supervisió.
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Gestió d’incidències i problemes
La gestió d’incidències ha de permetre resoldre, en el mínim temps possible, qualsevol incident
que hagi causat o pugui causar una interrupció del servei, aconseguint solucions perdurables i
estables en el temps.

La gestió de problemes ha de permetre identificar la causa principal dels incidents per prendre
les mesures oportunes (activitats reactives) o bé cercar les debilitats del sistema per prevenir-ne
els incidents (activitats proactives).

El contractista es responsabilitzarà del manteniment correctiu i preventiu, que inclou la detecció,
la diagnosi, el seguiment i reparació dels diferents elements que configuren la xarxa de
comunicacions de la Diputació de Barcelona i l’ORGT.

S’efectuaran les intervencions correctives necessàries en els locals de la Corporació. Un cop
començada la reparació, els treballs s’hauran de continuar fins enllestir-los, sempre que no hi
hagi limitacions tècniques que obliguin la seva interrupció.

L’equip avariat es podrà substituir temporalment per un altre d’idèntiques o superiors
característiques. La substitució temporal dels equips es durà a terme a criteri de l’empresa
contractista i prèvia conformitat de la DSTSC i/o ORGT. En aquest cas, la seva reparació i
verificació es farà a les dependències de l’empresa contractista. La configuració d’aquests equips
i el traspàs d’informació en cas de ser necessari, serà responsabilitat del contractista.

En el cas d’incidència i quan la garantia estigui gestionada per un tercer el contractista haurà de
fer el seguiment del tràmit de les garanties i assumir els costos derivats de la diagnosis, el tràmit
de la garantia, el seguiment i la posada en marxa.

Per garantir la continuïtat del servei, el contractista instal·larà temporalment un de similar fins la
seva substitució. El servei inclourà totes les tasques de substitució, el que suposarà que el
contractista assumirà els costos derivats de la diagnosi, el desmuntatge de l’equip avariat,
configuració i la posada en marxa.

A l’apartat 6.7 del present plec, es fa una descripció de la classificació de les incidències i
peticions.

A continuació es descriuen breument les tasques que haurà de portar a terme el contractista dins
d’aquest àmbit:
x

Registrar totes les incidències i problemes.

x

Resolució i seguiment d’incidències.

x

Primer nivell de resolució de les incidències reportades pels tècnics de la Diputació de
Barcelona i/o ORGT.

x

Segon nivell de resolució de les incidències als departaments de suport de la pròpia
empresa contractista.

x

Escalat de les incidències als fabricants en el cas de no poder assolir una solució de les
mateixes.
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x

Seguiment de la incidència en cas d’escalat.

x

Identificació de problemes, investigar les causes, fer un informe d’anàlisi, proposar una
solució i, un cop validada amb la Diputació de Barcelona i/o l’ORGT, implementar-la i ferne el seguiment fins a la seva solució.

x

Documentació de les incidències i problemes a través de tot el seu cicle de vida fins a la
seva resolució definitiva.

x

Col·laboració en el seguiment de les incidències de la Diputació de Barcelona i/o ORGT
revisant els esdeveniments recollits pel maquinari i el programari.

x

Sistema web per l’accés per a consultar l’estat de les incidències.

Subministrament de recanvis i mà d’obra
L’empresa contractista s’obliga a subministrar tots els recanvis i la mà d’obra necessària per a la
resolució de l’avaria, i a efectuar les modificacions que consideri adequades per mantenir
l’equipament en unes condicions de funcionament correctes. Es farà càrrec de la substitució, en
cas d’avaria o mal funcionament, del convertidor (Gbic, SFP i SFP+) i del cable de coure o fibra
que uneix l’equipament a la infraestructura de xarxa.

Tots els recanvis seran subministrats en substitució dels elements vells i sense cap càrrec
addicional; el material haurà d’ésser nou, o de qualitat equivalent, i en perfecte estat de
funcionament. Tota peça, o part de peça, retirada i substituïda passarà a ser propietat de
l’empresa contractista i tota peça, o part de peça, incorporada passarà a ser propietat de la
Diputació de Barcelona.

Gestió de peticions i consultes
Es consideren consultes aquelles peticions dedicades a resoldre dubtes tècnics i per al
manteniment i ús de la base de dades de coneixement. La gestió de peticions inclourà:


Recepció i registre de les peticions originades pel personal tècnic de Diputació de Barcelona.



Avaluació les diferents opcions, costos, beneficis i riscos.



Segons les implicacions, validació amb els tècnics de la Diputació de Barcelona i/o l’ORGT
la viabilitat de la mateixa.



Si s’escau, procedir en conseqüència.



En qualsevol cas, informar a qui hagi originat la petició.



Actualització del que es consideri necessari (inventari, configuracions, versions, etc ...).

Gestió de canvis
Els canvis, tipificats o no, s’esdevindran per iniciativa tan de la Diputació de Barcelona, de l’ORGT
com del contractista, per aquest cas serà necessari el vistiplau de la Diputació de Barcelona i/o
l’ORGT, en resposta a problemes, incidències, evolució tecnològica o propostes de millora.

Les tasques incloses en aquest àmbit són:


La documentació prèvia, segons els estàndards de la Diputació de Barcelona i/o l’ORGT, i
de l’execució del canvi.



Analitzar, realitzar i executar els documents de canvi dins del procés de gestió de canvis.
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Donar suport a la Diputació de Barcelona i ORGT, per tal d’analitzar requeriments futurs de
projectes en desenvolupament.



Planificar, dissenyar, implantar, migrar o actualitzar sistemes o algun dels seus components.



Documentació amb la motivació del canvi, la planificació de les tasques amb els recursos
necessaris, el resultat final i la descripció de les tasques necessàries per aplicar el
procediment de volta enrere necessari per tornar a la situació inicial, en el cas que no
s’obtingui el resultat final.

Servei de suport
El servei de suport comprendrà el recolzament als tècnics de la Diputació de Barcelona i l’ORGT
i les tasques necessàries pel correcte funcionament de tots els elements que componen la xarxa
de comunicacions.
El servei inclou les activitats següents:


Parametrització i “tunning” per al correcte rendiment dels diferents elements.



Realitzar qualsevol tasca de caràcter preventiu i correctiu pel correcte funcionament del
servei.



Actualitzar l’equipament en les versions recomanades pel fabricant i que garanteixin el seu
correcte funcionament.



Anàlisi de viabilitat i de riscos en la implantació de canvis.



Definició dels requeriments i procediments de salvaguarda i recuperació del sistema i, a més,
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.



Administració de les configuracions de les electròniques i equipaments.

Gestió comercial i facturació
Perfil i dimensionament de l’equip de gestió comercial
L’equip es dimensionarà sempre per mantenir els ANS fixats. El mínim demanat:


Un gestor del contracte dedicat amb exclusivitat.



Un enginyer de pre-venda dedicat.



Equip d’almenys 3 comercials amb exclusivitat repartits per la demarcació de Barcelona.

El Gestor del Contracte és responsable de l'oferta econòmica, gestionarà les peticions de
caràcter econòmic i comercial, mantindrà reunions periòdiques amb la Diputació de Barcelona i
les entitats destinatàries i l’OEC1 per fer un seguiment continu del servei ofert.

L’enginyer de pre-venda amb més de 5 anys d’experiència amb grans comptes, que presti suport
a nivell d’enginyeria de nous productes i compatibilitzar-los amb les solucions existents.

L’equip de gestió comercial oferirà atenció telefònica els dies laborables de 9h a 17h.
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Requeriments de la solució DiBa i ORGT
L’eina per fer el seguiment de la facturació també ha de permetre les següents facilitats:


Seguiment de la facturació per extensió fixa amb els costos fixos i de trànsit, amb els
mateixos conceptes de la facturació mensual.



Informació detallada de tots els costos fixos i de trucades indicant el detall dels tipus de
trucades sortints. Aquest detall serà exportable en un format de BBDD o de text per ser tractat
per la Diputació de Barcelona o l’ORGT. Inclourà les següents dades, com a mínim:
extensió/línia origen, número destí, hora de la trucada (hh:mm:ss), tipus de la trucada,
duració, i cost segons contracte.



En el cas dels consums realitzats per les extensions fixes de la xarxa privada que utilitzin un
DDI concret per a les seves trucades a xarxa pública, s’haurà d’incloure el corresponent detall
de trucades.

Pla de qualitat
Per a la gestió i seguiment dels serveis prestats pel contractista objecte d’aquest lot, es defineixen
uns Acords de Nivell de Servei (ANS) que hauran de regir durant tota la duració del contracte i
que seran monitorats per tal d’avaluar la qualitat i gestió dels serveis, a través d’uns indicadors
que parametritzin el grau de consecució acordat per a cadascun dels serveis.

Els indicadors tindran la següent estructura:


Codi: Codificació de l’indicador. Indicat amb un ordinal seguit d’un acrònim de l’àmbit
d’aplicació de l’indicador segons la següent taula:
Àmbit d'ANS

Acrònim

Devolució del servei

DEVO

Disponibilitat

DISP

Facturació

FACT

Gestió comercial

GCOM

Implantació dels serveis

IMPL

Gestió d’incidències

INCI

Informes

INFO

Peticions de canvis o modificacions de
servei
PCS
Provisió

PROV

Qualitat del servei

QOS

Taula 40: Taula descripció ANS LOT1
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Àmbit d’aplicació: Indica si l’indicador s’aplica amb caràcter general (ens/corpo) o
específicament per a la solució (ens, corpo).
Indicador: Nom de l’indicador.
Mètrica: Definició de l’indicador i de l’objectiu de mesura.
Fórmula de càlcul: Fórmula pel càlcul de l’indicador o parametrització del nivell segons
una escala de valorització.
Valor límit: Valor mínim/màxim a partir del qual l’indicador compleix amb l’acord de nivell
de servei acordat.
Penalitat: Percentatge o import a satisfer pel contractista en cas d’incompliment del valor
límit acordat.

És important remarcar que els valors límit (VL) indicats en les següents taules defineixen els
requeriments mínims establerts. Aquests valors podran ser millorats pel licitador, en aquest cas
s’utilitzarà el valor proposat pel càlcul dels ANS i les penalitats associades.
Definicions:
Per a la concreció dels ANS que es detallen en els següents apartats, es consideren els següents
aspectes:

Nivell de criticitat:
S’estableixen nivells de criticitat segons el tipus de seu i/o servei:
Criticitat alta corporativa: es consideren seus d’alta criticitat els nodes principals, les seus
grans i també totes les ubicades a l’anella de backbone, tant de principal com de secundàries.
A nivell de servei, es consideren d’alta criticitat els serveis de housing, DWDM,
d’encaminament per totes les xarxes i les seves sortides a Internet centralitzades
corporatives.
Criticitat alta ens: Les seus principals dels ens, de la policia local i els centres sociosanitaris
de cada municipi. A nivell de servei, es consideren d’alta criticitat els serveis claus que
provoquin afectació a més del 50% dels usuaris de la corporació, (accessos centralitzats a
internet, serveis d’informació al ciutadà, etc). Aquests serveis són els categoritzats com a
serveis amb nivells d’afectació molt greus.
Criticitat mitjana corporativa: L’equipament de xarxa local que presta el servei a edificis o
recintes, equipament de distribució i els serveis als edificis ubicats a la ciutat de Barcelona.
Criticitat mitjana ens: Seus principals administratives dels ens adscrits.

Nivells per seguretat:
S’estableixen quatre categories de peticions amb diferents ANS pels temps de resposta i de
resolució:
Extrema: Peticions derivades de ciberincidents o de mal funcionament d’algun o varis
elements que posen en risc la globalitat del sistema.
Urgent: Peticions que afecten a la disponibilitat de serveis en producció o derivades de
ciberincidents que posen en risc elements importants del sistema.
Important: Peticions que afecten a la disponibilitat d’una funcionalitat limitada però no
suposen un risc de seguretat.
Estàndard: Peticions que no repercuteixen sobre serveis en producció.
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Nivell d’afectació:
S’han establert tres nivells d’afectació:
Molt greu: Es considera que existeix una afectació molt greu quan esdevé una incidència o
problema que té una afectació superior al 50% dels usuaris, existeix un servei completament
afectat, existeix una incomunicació total o bé impacta a una seu o servei considerada d’alta
criticitat (amb independència del nombre d’usuaris afectats).
Greu: Es considera que existeix una afectació greu quan esdevé una incidència o problema
que té una afectació d’entre el 20% i el 50% dels usuaris o bé existeix un servei amb
degradació parcial o bé impacta a una seu o servei considerada de criticitat mitjana (amb
independència del nombre d’usuaris afectats) o és una petició de seguretat important.
Lleu: Es considera que existeix una afectació greu quan esdevé una incidència o problema
que té una afectació menor al 20% dels usuaris o bé no existeix degradació o és una petició
de seguretat estàndard.

Aquesta classificació es vàlida per a totes les incidències i peticions reportades al i pel personal
del contractista.
El nivell de prioritat (combinació entre el nivell de criticitat i d’afectació) serà assignat pels tècnics
del contractista, tenint en compte les descripcions anteriors, i sense perjudici que un anàlisi de la
incidència per part de l’Oficina Tècnica, obligui a canviar el nivell de prioritat assignat.
Qualsevol avaria, petició d'oferta, petició de provisió, petició d'informe, o sol·licitud de qualsevol
tipus es podrà considerar aturada en el cas que existeixi qualsevol impediment per part del client
que no permeti les actuacions necessàries per a la resolució de la mateixa.
En cas que la resolució de l’actuació (incidència, petició o canvi) depengui dels propis ens
adscrits, el contractista podrà aturar la comptabilització del temps, excepte quan les tasques
estiguin contemplades en aquest servei. S’haurà de notificar als tècnics designats pels ens
adscrits, per la seva acceptació, els canvis d’estat de les incidències, peticions i canvis que
suposin l’aturada del temps.
Les peticions de seguretat tenen un tractament diferenciat i temps més restrictius per la gravetat
que impliquen.
A continuació la taula d’ANS:
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Penalitat
Codi
100DEVO

Àmbit
d'aplicació
ens/corpo

Indicador
Mètrica
Fórmula de càlcul
Actualització del Pla 1 mes abans de la finalització del (en blanc)
de devolució
contracte

de 1 Setmana abans de la finalització del
del contracte

Valor límit
1 mes abans
de
la
finalització del
contracte
(en blanc)
1
setmana
abans
de
finalitzar
el
contracte
(en blanc)
12
mesos
abans de la
finalització del
contracte
% disponibilitat individual = >= 99,93%
(Ttotal
mensual
–
Tno
disponible) / (Ttotal mensual)

en superar-se el llindar per dia o fracció, 500€ diaris
per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

101DEVO

ens/corpo

Lliurament
l’informe final
servei

102DEVO

ens/corpo

Lliurament del Pla de Abans de 12 mesos abans de la
devolució
finalització del contracte

103-DISP

ens/corpo

% Disponibilitat accés Percentatge de temps mensual en
a Internet centralitzat que el servei està disponible
individualment.

104-DISP

ens/corpo

% Disponibilitat accés Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,9%
–
Tno
a
Internet que el servei està disponible (Ttotal
mensual
disponible) / (Ttotal mensual)
descentralitzat
individualment.

en no superar-se el llindar 100€

105-DISP

ens/corpo

% Disponibilitat accés Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,93%
a xarxa multiservei
mensual
que el servei està disponible (Ttotal
–
Tno
disponible) / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar-se el llindar 1000€

106-DISP

corpo

%
Disponibilitat Percentatge de temps mensual % disponibilitat anella = (Ttotal >= 99,93%
anelles
de
fibra descomptades
les
aturades mensual – Tno disponible) /
corporativa
autoritzades, sense incomunicacions (Ttotal mensual)
a cap dels nodes de cap de les
anelles corporatives.

en no superar-se el llindar 1000€

107-DISP

corpo

% Disponibilitat enllaç Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,99%
DWDM
mensual
que el servei està disponible (Ttotal
–
Tno
disponible) / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar-se el llindar 1000€

108-DISP

ens/corpo

%
Disponibilitat Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,8%
individual de l’accés que el servei està disponible (Ttotal
mensual
–
Tno
bàsic XDSI
individualment.
disponible) / (Ttotal mensual)

en no superar-se el llindar 20€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
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109-DISP

ens/corpo

%
Disponibilitat Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,9%
individual de l’accés que el servei està disponible (Ttotal
mensual
–
Tno
primari XDSI
disponible) / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar-se el llindar 40€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

110-DISP

ens/corpo

%
Disponibilitat Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,8%
individual de la línia que el servei està disponible (Ttotal
mensual
–
Tno
analògica
disponible) / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar-se el llindar 20€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

111-DISP

ens/corpo

Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,93%
que el servei està disponible (Ttotal
–
Tno
mensual
disponible) / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar-se el llindar 50€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

112-DISP

ens/corpo

%
Disponibilitat
individual
de
la
solució de centraleta
en xarxa
%
Disponibilitat
individual del troncal
SIP

Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,93%
mensual
que el servei està disponible (Ttotal
–
Tno
disponible) / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar-se el llindar 40€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

113-DISP

corpo

%
Disponibilitat Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,982%
solució d’allotjament
mensual
que el servei està disponible (Ttotal
–
Tno
disponible) / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar el llindar, 500 € per cada hora o fracció
sense servei fins arribar al màxim permès per la llei

114-DISP

corpo

% Disponibilitat de
servei del centre
d’atenció de trucades
d’ORGT

Percentatge de temps mensual en
que el servei del centre d’atenció de
trucades d’ORGT està disponible dins
l’horari d’atenció al client d’aquest
centre.

200 € per cada hora o fracció sense servei fins assolir
la màxima penalitat prevista per la llei.

115-DISP

corpo

Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99,5%
mensual
que el servei està disponible per (Ttotal
–
Tno
disponible) / (Ttotal mensual)
equipament

en no superar-se el llindar 100€ per cada equipament
afectat fins assolir la màxima penalitat prevista per la
llei.

116-DISP

corpo

Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 99%
mensual
que el servei està disponible per (Ttotal
–
Tno
disponible) / (Ttotal mensual)
equipament

en no superar-se el llindar 50€ per cada equipament
afectat fins assolir la màxima penalitat prevista per la
llei.

117-DISP

corpo

Percentatge de temps mensual en % disponibilitat individual = >= 95%
mensual
que el servei està disponible per (Ttotal
–
Tno
equipament
disponible) / (Ttotal mensual)

en no superar-se el llindar 20€ per cada
equipament/servei afectat fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

118-FACT

ens/corpo

% Disponibilitat de la
xarxa local de les
seus/nodes
amb
criticitat alta
% Disponibilitat de la
xarxa local de les
seus/nodes
amb
criticitat mitjana
% Disponibilitat a la
resta de centres i als
serves de la xarxa
local
Adequació
de
la
factura a serveis,
dimensionats i costos
contractats

Validació dels serveis facturats per % Correcció = ABS (Import fact > 99,99%
l'operador adjudicatari en dimensionat - import incorrecte) / Import fact
i cost.

en no superar-se el llindar, un 2% del import de les
factures no adequades fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
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% disponibilitat servei en horari >99,99%
d'atenció= (Ttotal mensual en
horari
d'atenció
–
Tno
disponible en horari d'atenció) /
(Ttotal mensual en horari
d'atenció)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

119-FACT

ens/corpo

Lliurament
de
la Temps màxim transcorregut des que Temps facturació = T factura - T 30 dies
facturació en termini
es genera el trànsit (última trucada) última trucada
fins a la recepció de la factura (suport
paper + detall en suport electrònic)

120GCOM

ens/corpo

Garantia d'evolució (en blanc)
tecnològica.

121GCOM

ens/corpo

Temps de resposta
comercial
per
a
serveis existents en el
catàleg del contracte
que no requereixen
realització
de
projectes o estudis

Temps màxim transcorregut des de la Tresposta
comercial
petició d'oferta de serveis / projectes Tresposta – Tsol·licitud
per part del client fins a la recepció
d'aquesta.

Temps de resposta
comercial
per
a
serveis
que
requereixen
realització
de
projectes o estudis

Temps màxim transcorregut des de la Tresposta
comercial
petició d'oferta de serveis / projectes Tresposta – Tsol·licitud
per part del client fins a la recepció
d'aquesta.

122GCOM

ens/corpo

(en blanc)

en superar-se el llindar per dia o fracció, 50€ per
cadascuna de les factures endarrerides fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

almenys
1 ONS-Objectiu de Nivell de Servei
reunió anual
= <
7
dies en superar-se el llindar 50€ diaris per cadascun dels
naturals des de serveis afectats, parcial o complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista per la llei.
la sol·licitud

NOTA: Es podran considerar com no
retornades aquelles ofertes que no
s'adeqüin
a
la
sol·licitud.
NOTA: Es podrà sol·licitar resposta
de forma urgent, en cas de necessitat.

NOTA: Es podran considerar com no
retornades aquelles ofertes que no
s'adeqüin
a
la
sol·licitud.
NOTA: Es podrà sol·licitar resposta
de forma urgent, en cas de necessitat.
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= <
30
dies en superar-se el llindar 50€ diaris per cadascun dels
naturals des de serveis afectats, parcial o complertament, fins assolir
la màxima penalitat prevista per la llei.
la sol·licitud

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

123-IMPL

ens/corpo

Generació
eina
personalitzada per a
l’elaboració
automàtica de la
facturació
en
el
format indicat per la
Diputació i les entitats
destinatàries (Fase I)

Temps des de la data d’inici del Tgeneració_automatisme
contracte fins a que el contractista Tvalidació
presenta l’automatisme per a generar Tdata_inici_contracte
les factures i aquest és validat

= Data d'inici de 500€ en superar el llindar i per cada 5 dies laborals per
– contracte + 3 sobre de la data fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
mesos

124-IMPL

ens/corpo

Generació
eina
personalitzada per a
l’elaboració
automàtica de la
facturació
en
el
format indicat per la
Diputació i les entitats
destinatàries (Fase II)

Temps des de la data d’inici del Tgeneració_automatisme
contracte fins a que el contractista Tvalidació
presenta l’automatisme per a generar Tdata_inici_contracte
les factures i aquest és validat

= Data d'inici de 500€ en superar el llindar i per cada 5 dies laborals per
– contracte + 6 sobre de la data fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
mesos

125-IMPL

ens/corpo

Lliurament
d'implantació

126-IMPL

ens/corpo

127-IMPL

corpo

128-IMPL

corpo

129-IMPL

corpo

Endarreriment
del
lliurament setmanal
dels
informes
seguiment
d’implantació
(migració)
Posada en marxa
dels
serveis
de
comunicacions
de
dades i accés a
internet (migració)
Posada en marxa del
accés
a
internet
centralitzat
Posada en marxa de
la xarxa Backbone

130-IMPL

ens

Pla Abans de 30 dies posteriors a la data Temps informes = T (inici <= 1 mes
contracte +30) – T lliurament
d’inici del contracte
Temps d'endarreriment transcorregut Temps informes = Tlliurament
des de la data de lliurament prevista informe – Tlliurament previst fins al lliurament dels informes Taturada
corresponents.

Abans dels 12 mesos posteriors a la (en blanc)
data inici del contracte

Abans dels 6 mesos posteriors a la (en blanc)
data inici del contracte
Abans dels 6 mesos posteriors a la (en blanc)
data inici del contracte

Posada en marxa Abans dels 6 mesos posteriors a la (en blanc)
dels
serveis
de data inici del contracte
comunicacions
de
dades i accés a
internet (migració)
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per cada dia o fracció que es superi el llindar 1000€
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

els dimecres de
cada mes o
següent
dia
laborable més
proper cas que
siguin festius.
<= Data inici de
contracte + 12
mesos

per cada dia o fracció que es superi el llindar 150€ fins
assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

<= Data inici de
contracte + 6
mesos
<= Data inici de
contracte + 6
mesos
<= Data inici de
contracte + 6
mesos

en superar-se el llindar per dia o fracció, 300€ diaris
per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
en superar-se el llindar per dia o fracció, 300€ diaris
per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
en superar-se el llindar per dia o fracció, 100€ diaris
per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

en superar-se el llindar per dia o fracció, 300€ diaris
per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

131-IMPL

corpo

FASE 1 de posada en Punts de fibra XEM instal·lats
marxa dels serveis
XEM

A data d'inici de contracte + 6
mesos, diferència entre el 50%
dels punts de fibra XEM
demanats i els punts de fibra
XEM instal·lats.

50% dels punts en no superar-se el llindar, 100€ diaris per cadascun
de
fibra del ens afectats fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
demanats
desplegats

132-IMPL

corpo

FASE 2 de posada en Punts de fibra XB instal·lats
marxa dels serveis
XB

Diferència entre el 75% dels
punts de fibra XB demanats i els
instal·lats a data d'inici de
contracte + 9 mesos

75% dels punts en no superar-se el llindar, 200€ diaris per cadascun
de
fibra del ens afectats fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
demanats
desplegats

133-IMPL

corpo

FASE 2 de posada en Punts de fibra XEM instal·lats
marxa dels serveis
XEM

Diferència entre el 75% dels
punts de fibra XEM demanats i
els instal·lats a data d'inici de
contracte + 9 mesos

75% dels punts en no superar-se el llindar, 200€ diaris per cadascun
de
fibra del ens afectats fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
demanats
desplegats

134-IMPL

corpo

FASE I de posada en Punts de fibra XB instal·lats
marxa dels serveis
XB

Diferència entre el 100% dels
punts de fibra XB demanats i els
instal·lats a data d'inici de
contracte + 6 mesos

50% dels punts en no superar-se el llindar, 100€ diaris per cadascun
de
fibra del ens afectats fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
demanats
desplegats

135-IMPL

corpo

Posada en marxa Abans dels 12 mesos posteriors a la (en blanc)
dels
serveis
de data d’inici del contracte
comunicacions
de
veu fixa (migració)

<= Data inici de en superar-se el llindar per dia o fracció, 300€ diaris
contracte + 12 per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
mesos

136-IMPL

ens

Abans dels 6 mesos posteriors a la (en blanc)
data d’inici del contracte

<= Data inici de en superar-se el llindar per dia o fracció, 100€ diaris
contracte + 6 per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
mesos

137-IMPL

ens/corpo

Tres mesos després de l'inici del (en blanc)
contracte

<= Data inici de en superar el llindar 100€ per cada dia natural
contracte + 3 d'endarreriment fins arribar al màxim permès per la llei.
mesos

138-IMPL

corpo

Posada en marxa
dels
serveis
de
comunicacions
de
veu fixa (migració)
Posada en marxa
dels
serveis
de
gravació de trucades
(migració)
Posada en marxa
dels
serveis
del
Centre Atenció de
Trucades (CAT) de
l'ORGT (migració)

Sis mesos després de l'inici del (en blanc)
contracte

<= Data inici de en superar el llindar 500€ per cada dia natural
contracte + 6 d'endarreriment
mesos
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

139-IMPL

ens/corpo

Temps màxim de
portabilitat
de
numeració.
Nota: Aquest ANS és
vàlid
també
en
migracions al llarg de
la
durada
del
contracte.
Temps màxim per al
trasllat i posta en
marxa efectiva de la
solució d’allotjament

Temps màxim de no operació per Tmp=Tentrega-TSol·licitudTaturada
cada línia o rang de línies portades

140-IMPL

corpo

141-INCI

ens/corpo

Percentatge màxim
d'incidències
o
avaries repetides en
10 dies naturals

Percentatge màxim d'incidències o
avaries mensuals que s'han repetit
dins d'un període temporal de 10 dies
naturals

142-INCI

ens/corpo

Proactivitat

Percentatge d'incidències o avaries % Proact = (núm. incidències >= 90%
detectades en un mes per l'operador proactiv mensuals) / (núm.. total
amb anterioritat a la seva notificació incidències mensuals)
per part del client. (excepte LAN
CPD's)

143-INCI

corpo

Proactivitat en LAN- Percentatge d'incidències o avaries
CPD
detectades en un mes per l'operador
amb anterioritat a la seva notificació
per part del client.

144-INCI

ens/corpo

Temps de resolució Temps màxim transcorregut entre la Tresolució incidències molt < 4h
d'incidències
o notificació (entès com detecció) d'una greus = Tresolució - Tnotificació
avaries molt greus
incidència o avaria molt greu i la - Taturada
resolució d'aquesta

Temps màxim transcorregut des de la Timplantació
data d’inici del contracte fins que el Tposada_en_marxa
contractista trasllada i posa en marxa Tdata_inici_contracte
la solució d’allotjament
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<= 6hores

= 6 mesos
–

% Avaries rep = (núm. < 2%
Incidències repetides en 10
dies) / (núm.. incidències
mensuals)

% Proact = (núm. incidències >= 90%
proactiv mensuals a LAN cpd) /
(núm..
total
incidències
mensuals a LAN cpd)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

en superar-se el llindar per dia o fracció, 100€ diaris
per cadascun del ens afectats parcial o complertament
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

en superar-se el llindar, 30€ per cada servei afectat fins
assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

en no superar-se el llindar 30€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

en no superar-se el llindar 30€ per cada servei afectat
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

en superar-se el llindar per hora o fracció, 100€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

145-INCI

corpo

Temps de resolució
d'incidències
o
avaries a la LAN del
CPD

Temps màxim transcorregut entre la Tresolució incidències LAN cpd < 2h
notificació (entès com detecció) d'una = Tresolució - Tdetecció
incidència o avaria a qualsevol dels Taturada
CPD's i la resolució d'aquesta

en superar-se el llindar per hora o fracció, 100€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

146-INCI

ens/corpo

Temps de resolució Temps màxim transcorregut entre la Tresolució incidències greus = < 7h
d'incidències
o notificació (entès com detecció) d'una Tresolució - Tnotificació
avaries greus
incidència o avaria greu i la resolució Taturada
d'aquesta

en superar-se el llindar per hora o fracció, 75€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

147-INCI

ens/corpo

Temps de resolució Temps màxim transcorregut entre la Tresolució incidències lleus = < 24h
d'incidències
o notificació (entès com detecció) d'una Tresolució - Tnotificació
avaries lleus
incidència o avaria lleu i la resolució Taturada
d'aquesta.

en superar-se el llindar per hora o fracció, 30€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

148-INCI

ens/corpo

Temps de detecció Temps màxim transcorregut entre Tdetecció atac = Tdetecció
d'atac denegació d'un l'aparició d'un atac fins a la detecció Taparició atac
servei (ciberincident) d'aquest per part de l'operador

- < 30 minuts

en superar-se el llindar per cada 5 minuts addicionals,
50€ per cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

149-INCI

ens/corpo

Temps de notificació Temps màxim transcorregut entre la Tnotificació
atac
d'incident
de detecció d'un atac per part de Tcomunicació -Tdetecció
seguretat.
l'operador i la comunicació d'aquest al Taturada
client .

= < 15 minuts
-

en superar-se el llindar per cada 5 minuts addicionals,
50€ per cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

150-INCI

ens/corpo

Temps de mitigació
d'incidències
o
peticions extremes de
seguretat

Temps màxim transcorregut entre la Tmitigació incidències extremes < 20 minuts
Tmitigació
notificació per part del client o =
detecció per part de l'operador d'una Tnotificació/detecció - Taturada
incidència o avaria extrema i la
mitigació d'aquesta.

en superar-se el llindar per cada 5 minuts addicionals,
50€ per cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

151-INCI

ens/corpo

Temps de mitigació
d'incidències
o
peticions urgents de
seguretat

Temps màxim transcorregut entre la Tmitigació incidències urgent = < 35 minuts
notificació per part del client o Tmitigació
detecció per part de l'operador d'una Tnotificació/detecció - Taturada
incidència o avaria urgent i la
mitigació d'aquesta.

152-INFO

ens/corpo

Lliurament d'informes Temps transcorregut des del final d'un Temps informes = Tlliurament < = 25 dies per cada dia o fracció que es superi el llindar 200€
període de mostreig fins al lliurament informe – Tlliurament previst - laborables
d’ANS
Taturada
dels informes corresponents.

153-INFO

ens/corpo

Lliurament informes Temps transcorregut des del final d'un Temps informes = Tlliurament <= 6 mesos
globals
semestrals període de mostreig fins al lliurament informe – Tfinal mostreig dels inventaris dels dels informes corresponents.
Taturada
serveis contractats,
així com el resum
dels costos tant en
concepte de quotes
com de trànsit

154-INFO

ens/corpo

Servei
de Temps
transcorregut
des
del Temps informes = Tlliurament <= 1 dia natural ONS-Objectiu de Nivell de Servei
manteniment i suport tancament de la incidència fins al informe – Tfinal mostreig de xarxa – Lliurament lliurament de l’informe corresponent. Taturada
informe incidències

155-INFO

corpo

Servei
de Temps transcorregut des de l’inici del Temps informes = Tlliurament <= 10
manteniment i suport mes fins al lliurament dels informes informe – Tfinal mostreig - naturals
de xarxa – Lliurament corresponents.
Taturada
informe mensual

156-INFO

ens/corpo

Endarreriment
del
lliurament setmanal
dels
informes
seguiment
d’incidències

157-PCS

ens/corpo

Modificacions
o
canvis en els serveis
que requereixin un
canvi
en
la
infraestructura

Temps d'endarreriment transcorregut Temps informes = Tlliurament
des de la data de lliurament prevista informe – Tlliurament previst fins al lliurament dels informes Taturada
corresponents.

per cada dia o fracció que es superi el llindar 500€

dies per cada dia o fracció que es superi el llindar 200€

els dimecres de
cada mes o
següent
dia
laborable més
proper cas que
siguin festius.
Temps màxim transcorregut entre la Tcanvi = Tcanvi - Tsol·licitud – <= 15 dies
sol·licitud de modificació d'un servei i Taturada
naturals (30 per
la modificació d'aquest per part del
primaris)
contractista.
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en superar-se el llindar per cada 5 minuts addicionals,
40€ per cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

per cada dia o fracció que es superi el llindar 50€ fins
assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

en superar-se el llindar per dia o fracció 30€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

158-PCS

ens/corpo

Modificacions
o
canvis en els serveis
que
requereixin
únicament
reconfiguració
d’equipament

Temps màxim transcorregut entre la Tcanvi = Tcanvi - Tsol·licitud – <=
2
sol·licitud de canvi d'un servei per part Taturada
naturals
del client i la restitució total del servei
amb l’execució efectiva del canvi
realitzada.

dies en superar-se el llindar per dia o fracció 10€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

159-PCS

corpo

Dies d'endarreriment per sobre de la T
endarreriment_trasllat
= 3 hores
data programada pel trasllat.
Tefectiu_trasllat
Tprogramat_trasllat – Taturada

en superar-se el llindar per dia o fracció, 10€ per
cadascun dels serveis/usuaris afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

160PROV

ens/corpo

Endarreriments sobre
la data programada
de trasllat d'usuaris
dins la mateixa seu o
entre seus.
Temps màxim de
provisió d’accés a
Internet centralitzat

161PROV

Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
i el lliurament del mateix.

- <= 45
naturals

dies en superar-se el llindar per dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

ens/corpo

Temps màxim de Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
provisió d’accés a sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
Internet
i el lliurament del mateix.
descentralitzat

- <= 30
naturals

dies en superar-se el llindar per dia o fracció, 150€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

162PROV

ens/corpo

Temps màxim de Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
provisió d’accés a sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
xarxa multiservei
i el lliurament del mateix.

- <= 45
naturals

dies en superar-se el llindar per dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

163PROV

ens/corpo

Temps màxim de Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
provisió d’accés bàsic sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
XDSI
i el lliurament del mateix.

- <= 15
naturals

dies en superar-se el llindar 50€ per dia o fracció, per
cadascun dels serveis
afectats,
parcial o
complertament, fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

164PROV

ens/corpo

Temps màxim de Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
provisió
d’accés sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
primari XDSI
i el lliurament del mateix.

- <= 30
naturals

dies en superar-se el llindar per dia o fracció, 150€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

165PROV

ens/corpo

Temps màxim de Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
provisió
d’accés sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
troncal SIP
i el lliurament del mateix.

- <= 45
naturals

dies en superar-se el llindar per dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.
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166PROV

ens

Temps màxim de
provisió
d'extensió
(analògica, IP, digital
o mòbil) de centraleta
física o virtual.
Temps màxim de
provisió
d'extensió
(analògica, IP, digital
o mòbil) de centraleta
física o virtual.
Temps màxim de
provisió
de
línia
analògica

Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
i el lliurament del mateix.

- <=
4
naturals

dies en superar-se el llindar 50€ per dia o fracció, per
cadascun dels serveis
afectats,
parcial o
complertament, fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

167PROV

corpo

Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
i el lliurament del mateix.

- <=
2
naturals

dies en superar-se el llindar 50€ per dia o fracció, per
cadascun dels serveis
afectats,
parcial o
complertament, fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

168PROV

ens/corpo

Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
i el lliurament del mateix.

- <= 15
naturals

dies en superar-se el llindar 50€ per dia o fracció, per
cadascun dels serveis
afectats,
parcial o
complertament, fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

169PROV

ens/corpo

Temps màxim de
provisió de serveis
que no impliquin
instal·lació
d'elements de xarxa
(ampliació de cabals,
serveis
suplementaris, etc.)
% de trucades no
ateses

Temps màxim transcorregut entre la Tprovisió = Tliurament
sol·licitud del servei per part del client Tsol·licitud - Taturada
i el lliurament del mateix.

- <= 10
naturals

dies en superar-se el llindar per dia o fracció 30€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

170-QOS

ens/corpo

% de trucades no ateses en el número % trucades_no ateses
d’atenció a l’usuari 24x7 del (núm.trucades_no ateses
contractista, el període de mesura núm.trucades_totals)
serà setmanal.

= < 2%
/

en superar-se el llindar 100€ per cadascun del ens
afectats parcial o complertament fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

171-QOS

ens/corpo

Actualització
l’inventari

de Temps transcorregut des de la Tactualització_inventari
modificació d’algun element o Tactualització
configuració de la solució fins a Tmodificació_element
l’actualització a l’inventari.

= 1 setmana
–

per cada dia o fracció que es superi el llindar 100€ fins
assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

172-QOS

ens/corpo

Comunicacions
veu: Bloqueig
commutació

de Probabilitat
de commutació.

= < 1%
/

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

de

bloqueig

de Probabilitat
bloqueig
(trucades
bloquejades
trucades cursades)
Valor màxim de trucades no cursades
per saturació dels enllaços.
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173-QOS

ens/corpo

Jitter en serveis de Variació del retard entre paquets
Jitter = s latència
veu
/
videoconferència
/
telepresència
Latència de la xarxa Temps de transport de la informació Latència = Trx – Ttx
de l’operador amb des d'un extrem de la xarxa a un altre.
USA

< 5 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

174-QOS

ens/corpo

< 120 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

175-QOS

ens/corpo

Latència de la xarxa Temps de transport de la informació Latència = Trx – Ttx
de l’operador en des d'un extrem de la xarxa a un altre.
àmbit estatal

< 70 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

176-QOS

ens/corpo

Latència de la xarxa Temps de transport de la informació Latència = Trx – Ttx
de l’operador en des d'un extrem de la xarxa a un altre.
àmbit europeu

< 80 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

177-QOS

ens/corpo

Temps de transport de la informació Latència = Trx – Ttx
des d'un extrem de la xarxa a un altre.

<45 ms
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178-QOS

ens/corpo

Latència màx. entre
dos punts en serveis
de
veu
/
videoconferència
/
telepresència
Latència màx. entre
dos punts VPN en
serveis de dades

Temps de transport de la informació Latència = Trx – Ttx
des d'un extrem de la xarxa VPN a un
altre.

< 50 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

179-QOS

ens/corpo

Nombre màxim d'interrupcions del Número interrupcions = nombre <= 2 per any
d'interrupcions a l'any
servei l'any.

1000 € per cada interrupció addicional fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

180-QOS

ens/corpo

Nombre
màxim
d'interrupcions per a
manteniment
programat
Percentatge
de
trucades
fallides:
Internacionals

Percentatge
de
trucades % trucades_fallides = (núm.. <= 0,5%
trucades_fallides
/
núm..
internacionals no cursades
trucades_totals)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

181-QOS

ens/corpo

Percentatge
de Percentatge
de
trucades % trucades_fallides = (núm.. <= 0,1%
trucades
fallides: metropolitanes no cursades
trucades_fallides
/
núm..
Metropolitanes
trucades_totals)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

182-QOS

ens/corpo

Percentatge
de Percentatge de trucades nacionals no % trucades_fallides = (núm.. <= 0,3%
trucades
fallides: cursades
trucades_fallides
/
núm..
Nacionals
trucades_totals)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

183-QOS

ens/corpo

Percentatge
de Percentatge de trucades provincials % trucades_fallides = (núm.. <= 0,2%
trucades
fallides: no cursades
trucades_fallides
/
núm..
Provincials
trucades_totals)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei
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184-QOS

ens/corpo

Qualitat d’inventari

Rati d’errors detectats en les dades % Correcció = ABS (# total Superior
d’inventari
reportades
pel línies o serveis - # serveis amb 98%
errors) / # total línies o serveis
contractista.

185-QOS

ens/corpo

Percentatge de pèrdua de paquets

% Taxa pp = (p. Perduts / p. < 1%
Enviats)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

186-QOS

ens/corpo

Percentatge de pèrdua de paquets

% Taxa pp = (p. Perduts / p. < 1%
Enviats)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

187-QOS

ens/corpo

Taxa de pèrdua de
paquets en serveis de
dades
Taxa de pèrdua de
paquets en serveis de
veu
/
videoconferència
/
telepresència
Temps mig d’espera
en les trucades

Temps mig d’espera de les trucades Tmig espera = Suma (Tespera < 30"
totes
les
trucades
al número d’atenció a l’usuari 24x7 del de
realitzades) / núm.total de
contractista
trucades realitzades

en superar-se el llindar, 50€ per cadascun del ens
afectats , parcial o complertament, fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

188-QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Jitter

Variació del retard entre paquets

< 30 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

189-QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Latència Temps de transport de la informació Latència = Trx – Ttx
màxima entre dos des d'un extrem de la xarxa a un altre
punts

< 45 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

190-QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Taxa de Percentatge de pèrdua de paquets
pèrdua de paquets

Jitter = s latència

% Taxa pp = (p. Perduts / p. < 1%
Enviats)

Taula 41: Acord de nivell de servei de Lot 1.
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Requeriments tècnics dels serveis d’ampliació
Dins d’aquest procediment es liciten nous serveis que no s’estan prestant actualment però que
poden ser d’interès per les entitats adscrites: els serveis d’ampliació i les solucions
generalitzables.
Plataforma WI-FI
Es demana una proposta de solució claus en mà per a la distribució de senyal a través dels
estàndards 802.11a/b/g/n/ac. Les característiques de la solució hauran de ser les següents:
x
x
x
x

x
x
x
x

Caldrà que l’equipament permeti el compliment normatiu respecte a la Regulació General
de Protecció de Dades.
Inclourà un estudi de cobertura i posicionament òptim dels punts d’accés.
Inclourà la instal·lació de la totalitat dels equips, del cablatge LAN corresponent i de la
seva configuració i posta en marxa.
Es considerarà integrat el manteniment de la solució als acords de nivell de servei dels
presents plecs però les incidències seran sempre ateses amb prioritat lleu amb
independència de la seu.
Inclourà un mínim de tres punts d’accés alimentats via Power Over Eternet (injectors
POE inclosos si calen), amb un controlador amb característiques similars a CISCO3504.
Aquests punts d’accés s’adequaran a l’ús en interior.
Disposarà de control d’accés amb NAC i permetrà aplicar polítiques de VLAN amb control
sincronitzat amb el directori actiu (AD) pels treballadors de l’ens.
La validació de l’accés pels convidats es farà a través de portal captiu amb mecanisme
d’autentificació doble contra terminal mòbil.

Tota la plataforma es facturarà a través d’un preu mensual i la instal·lació, gestió i
manteniment de nous punts d’accés d’interior i d’exterior amb uns preus mensuals
diferenciats per unitat.
Servei firewall cloud
Servei que ha de complir els següents requeriments tècnics:
x

Servei firewall cloud situat ens instal·lacions de l’operador.

x

Arquitectura en alta disponibilitat.

x

Monitorització i filtrat de tot el trànsit entrant i sortint mitjançant l’aplicació de polítiques
parametritzables basades en:

x

o

Adreçament origen i destí.

o

Protocol i/o port TCP / UDP.

Per a cada política serà possible:
o

Permetre o denegar la connexió.

o

Efectuar una traducció d’adreces i ports (NAT estàtic / dinàmic i PAT).

o

Aplicar polítiques de gestió d’amplada de banda.

o

Definir un horari d’aplicació de la política.
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Servei navegació neta
Servei que ha de complir els requeriments tècnics detallats a l’apartat anterior “servei Firewall
cloud” i addicionalment:
x

Filtrat d’adreçament WEB / URL mitjançant:
o

Llistes de filtrat (blanques i negres) creades per l’administrador mitjançant
adreçament IP, URLs complertes o URLs parcials fent ús de caràcters comodí.

o

Llistes de filtrat (blanques i negres) basades en categorització predefinida a la
plataforma.

o

Bloqueig de URL total o parcial a un lloc web concret.

x

Filtrat de contingut específic com per exemple scripts Java, galetes, continguts ActiveX,
etc.

x

Filtrat de contingut emmagatzemat en memòries catxé dels diferents cercadors quan el
contingut es correspongui amb adreces no permeses.
Serveis Claus

Es consideraran “serveis claus” els serveis que afectin de manera substancial al funcionament
intern de les entitats adscrites o que afectin a la prestació de serveis als ciutadans, com ara les
sortides compartides a Internet, els circuits existents a les seus de la policia local i la telefonia
dels serveis d’emergència. Per tant, es requereix no tenir cap pèrdua en la qualitat de la prestació
d’aquests serveis ni en les seves capacitats i paràmetres actuals.
Aquest serveis s’hauran de prestar per la seva naturalesa mitjançant mitjans físics guiats i hauran
de satisfer els punts a, b, c, d, e i f descrits a l’annex 9.7, Valoració nPAC:
x

Emprar un medi físic guiat per tenir robustesa davant de fenòmens meteorològics o
naturals.

x

No ser necessària la instal·lació d'antenes o elements exteriors al punt d’entrega del
servei.

x

Emprar un canal dedicat o llicenciat per evitar problemes puntuals de congestió.

x

Disposar d’una capacitat de creixement de la velocitat almenys 700Mbps en ambdós
sentits sense fer canvis a l’equipament desplegat.

x

Capacitat de disposar de garanties dels cabals superiors o iguals al 75%.

El llistat de centres amb serveis claus estan identificats a l’annex 9.1 amb un SI a la columna
“serveis claus” i són:
Entitat

Adreça

Tipus de servei

Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet

Ajuntament, 10

Accés 100 Mbps
(Nivell 2)

Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat

Santa Magdalena,5;5

Accés 100 Mbps
(Nivell 2)

Ajuntament d'Esplugues de
Llobregat

Santa Magdalena,5;5

Ajuntament de Molins de Rei

Catalunya,1;1
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Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

Vila,1;1

Accés 100 Mbps
(Nivell 2)

Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat

Vila,1;1

CC Baix Llobregat

Cami Reial, 165

CC Baix Llobregat

Cami Reial, 165

Ajuntament de Sitges

Bosc,17;17

Ajuntament de Manlleu

Fra Bernadi,6;6

Ajuntament de Manlleu

Fra Bernadi,6;6

Ajuntament de Badia del Vallès

Burgos,S/N;S/N

Ajuntament de Barberà del Vallès

Generalitat,70;70

Ajuntament de Castellar del Vallès

Castellar del Valles

Ajuntament de Castellbisbal

Pau Casals,9;9

Ajuntament de Matadepera

Pl. Ajuntament, 1

Ajuntament de Matadepera

Pl. Ajuntament, 1

CC Vallès Occidental

Carretera N150 Km 15

Ajuntament de Caldes de Montbui

Font del Lleo,11;11

Ajuntament de Sant Feliu de
Codines

Josep Umbert Ventura, 2

Ajuntament de Caldes de Montbui

Garraf, 36

Ajuntament de Polinyà

Vila

Ajuntament de Sant Celoni

Campins, 24

Ajuntament de Matadepera

Pl. Ajuntament, 1

Ajuntament de Montcada i Reixac

Avinguda de la Unitat 6;Bajo

Localret

C/ Llacuna, 166, 9ª pl

Ajuntament de Begues

Avinguda Torres Vilaro, 4

Ajuntament de Badalona

Avinguda de Catalunya 9-12;BAJO

Ajuntament de Badalona

Sant Agusti 11;BAJO

Ajuntament de Parets del Vallès

Major, 2-4; Bajo
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Accés 100 Mbps
(Nivell 2) diversificat
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2) diversificat
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2) diversificat
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2) diversificat
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3) diversificat
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
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(BARCELONA) Sant Sadurni
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia d'Anoia, Plaça Ajuntament, 1 Bajo
EDIFICIO
Ajuntament de L'Hospitalet de
Girona 10;Bajo
Llobregat
Ajuntament de L'Hospitalet de
Avinguda Josep Tarradellas i Joan
Llobregat
50;.
Ajuntament de L'Hospitalet de
Rambla Marina 421;BAJOS
Llobregat
Ajuntament de L'Hospitalet de
Paris 71;Bajo
Llobregat
Ajuntament de L'Hospitalet de
Gran Via Corts Catalanes 866;BAJO
Llobregat
Ajuntament de L'Hospitalet de
Gran Via Corts Catalanes 866;BAJO
Llobregat
Ajuntament de L'Hospitalet de
Camino de Hormigueras 172;bajo
Llobregat
Ajuntament de Rubí

PLAÇA PERE AGUILERA, 1;BAJO

CCCB-Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona

CL Montalegre 5

Ajuntament de Vallirana

Major 329

Diputació de Barcelona

Can Serra – El Rellotge

Diputació de Barcelona

Can Serra – Minerva

Diputació de Barcelona

CPD nou contractista – Can Serra

Diputació de Barcelona

CPD nou contractista – El Rellotge

Diputació de Barcelona

El Rellotge – Llevant (Maternitat)

Diputació de Barcelona

Llevant (Maternitat) – Mestral
(Maternitat)

Diputació de Barcelona

Londres – El Rellotge

Diputació de Barcelona

Mestral (Maternitat) – Can Serra

Diputació de Barcelona

Migjorn (Mundet) – Londres

Diputació de Barcelona

Minerva – Serradell (Mundet)

Diputació de Barcelona

Serradell (Mundet) – Migjorn
(Mundet)
Taula 42 – Llistat serveis claus
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Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3) diversificat
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Accés 1 Gbps (Nivell
3)
Accés 100 Mbps
(Nivell 2)
Anell:Fibra 10G/10G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
Anell:Fibra 10G/10G
G-100%
Anell:Fibra 10G/10G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
Anell:Fibra 1G/1G
G-100%
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7

LOT 2 - SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DADES
Requeriments tècnics dels ens i organismes no integrats

Els serveis de comunicacions mòbils de veu i dades inclouen:


El subministrament, instal·lació i manteniment dels enllaços a la xarxa de l’operador de
telefonia mòbil, necessaris per interconnectar els centres principals de l’ens local amb
l’operador de telefonia mòbil. El dimensionament dels enllaços s’haurà de fer de forma
coherent per evitar que hi hagi trànsit amb destí a un número mòbil (bé corporatiu, bé extern)
que s’encamini pels enllaços de xarxa pública dels serveis de telefonia fixa. Els enllaços tipus
FCT entre els sistemes de veu fixa i l’operador de telefonia mòbil no tindran cost pels ens
locals.



A mesura que s’incrementi el trànsit s’afegiran nous enllaços sense cap tipus de cost pels
ens locals.



La implantació d’una xarxa corporativa entre els usuaris de telefonia fixa i els usuaris del
servei de veu mòbil. S’haurà de garantir en tots els casos la marcació curta a extensió, ja
sigui fixa o mòbil quan es doti a l’ens dels corresponents enllaços fix a mòbil.



Es mantindran els actuals plans de numeració.



L’encaminament del trànsit fix a mòbil dels centres on hi hagi enllaços amb l’operador de
telefonia mòbil per tal de convertir aquest tipus de trànsit en trànsit de mòbil a mòbil, en el
cas que així ho decideixi l’ens local.



L’encaminament i gestió del trànsit entrant i sortint del parc de terminals de l’ens local.



Es valorarà la implantació de “offices zone” d’àmbit geogràfic de tot el municipi, amb la
finalitat de reduir el trànsit on-net de l’ens local.



En quant als terminals a subministrar pel contractista, es distingiran les següents gammes:
bàsic o només veu, mitja, avançada, alta i d’altres dispositius.



El contractista, a l’inici del contracte, renovarà la totalitat dels terminals actuals, amb
independència de si amb anterioritat a l’adjudicació ja era o no el prestador del servei.



Pel que fa a l’establiment de clàusules de permanència i/o d’indemnització per cancel·lació,
s’ha de complir el que es disposa a l’apartat 5.6.



El subministrament, manteniment i renovació periòdica del parc de terminals mòbils dels ens
locals.

A continuació es detallen els requeriments en quant a les facilitats mínimes requerides, els
requisits tècnics dels enllaços i també els requeriments que han de complir els equips de client
proporcionats pel contractista per a la prestació dels serveis.

Facilitats mínimes requerides
A continuació es detallen les facilitats mínimes requerides per a tots els serveis objecte del
present lot:


Servei de contestador amb identificador de trucades.



Desviament de trucades.



Desviament de trucades per baixa.
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Servei d’identificació de trucades.



Identificació de trucades en espera.



Trucada a tres.



Trucada en espera.



Informació de canvi de número.



Restricció de trucades.



Publicitat en guies prèvia autorització de l’ens corresponent.



Facturació detallada per línia.

El servei requerit haurà de ser capaç de cursar trucades cap als següents destins externs, segons
els rangs de numeració pública establerts per la CNMC:


Números geogràfics nacionals.



Números mòbils.



Números internacionals.



Números curts i prefixes.



Serveis Locals i d’emergència (del tipus 112 o 0XX).



Números personals.



Números no geogràfics per a serveis vocals nòmades.



Números de tarifes especials.



Serveis SMS/MMS.



S’ha de permetre ocultar la numeració, o el rastre de la trucada, en els casos especificats
per la legislació vigent (mals tractes, etc ...).

Respecte als serveis de dades:


El contractista donarà connectivitat de dades mitjançant les tecnologies de comunicacions
mòbils disponibles segons la cobertura existent en cada ubicació i els estàndards tecnològics
en ús.



El contractista posarà a disposició dels ens locals aquells nous serveis i tecnologies que es
comercialitzin durant el període de vigència del contracte (per exemple QoS over LTE, LTEA, 5G, etc.).



El contractista no podrà vincular la validesa de les tarifes de dades ofertes a l’ús d’una
tecnologia en concret i haurà de posar a disposició dels ens locals les millores tecnològiques
que de forma inherent vagi desplegant sobre la seva pròpia xarxa.



Els serveis de comunicacions de dades han de permetre la connectivitat de qualsevol
dispositiu mòbil que disposi d’una tarifa plana de dades associada.



Qualsevol de les tarifes de dades associades a les línies mòbils dels ens locals podrà cursar
qualsevol tipus de trànsit sobre protocol IP sense restriccions a nivell d’aplicació, amb la
única limitació del volum de dades associat a la tarifa en qüestió, incloent prestacions de
tether / compartició de dades mòbils.
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Aquells dispositius que no disposin de tarifa de dades associada, per defecte, el contractista
no permetrà que cursin trànsit de dades i per tant, no podrà facturar-se cap cost sota aquest
concepte.



Totes les tarifes planes de dades han d’incloure SMS il·limitats.



Els ens locals podran, sempre que ho requereixin per escrit al contractista, sol·licitar
l’activació del servei de dades en un dispositiu que no disposi de la tarifa associada.



Els licitadors hauran de detallar, en la seva proposta tècnica, els volums màxims de dades
inclosos en cadascuna de les tarifes ofertes i descriure el mecanisme aplicat en cas d’assolir
aquest llindar.
En el cas específic de les tarifes planes de dades, el contractista no podrà cobrar cap cost
en concepte de trànsit excés. La única alternativa d’aplicació per part de l’operador, en aquest
cas, és la limitació de la velocitat exceptuant aquells casos en què l’ens local ho sol·liciti
explícitament per escrit al contractista.

Pel que fa a la mobilitat, a continuació es detallen els requeriments específics:


Acords de roaming per a les comunicacions de veu i dades mòbils amb la resta d’operadors
nacionals i/o internacionals.



Cobertura exterior i interior en tots els centres dels diferents ens adherits. És a dir, en tots
els centres que disposin de serveis de comunicacions del Lot 2, es requereix cobertura
interior amb un mínim de 4 canals de comunicació simultanis o superior si així es requereix
per garantir una probabilitat de bloqueig de l’1%.



S’ha de garantir la cobertura exterior necessària per a la correcta operativa dels cossos
d’emergència i seguretat de cada un dels ens, així com als serveis específics de mobilitat
que disposa la Diputació de Barcelona (cos de Secretaris, manteniment carreteres, etc.). En
aquest sentit, en cas que un ens identifiqui mancances de cobertura exterior que impedeixin
l’operativa de comunicacions d’un dels col·lectius mencionats anteriorment, podrà requerir al
contractista del present lot, la millora de la cobertura en aquella zona. Mentrestant no es
resolguin les deficiències de cobertura detectades, l’ens no estarà obligat a portar les línies
afectades.



Integració de tots els usuaris de serveis mòbils de cadascun dels ens en una Xarxa Privada
Corporativa (XPC), que proporcioni facilitats de comunicacions mòbils a tots els usuaris amb
la definició d’un pla de numeració únic.


El pla de numeració haurà de respectar i integrar-se amb els plans de numeració de la
XPC actual.



La numeració de les extensions mòbils de la XPC serà accessible des de qualsevol
extensió de la xarxa fixa i també de la xarxa mòbil. En l’altre sentit, qualsevol terminal de
la XPC ha de poder realitzar trucades a extensions de la xarxa fixa i també de la xarxa
mòbil marcant directament mitjançant la numeració curta assignada.



Els licitadors descriuran a les seves propostes i valoraran com a opcional la inclusió del servei
d’una plataforma MDM de gestió de terminals mòbils. A les seves ofertes, els licitadors
indicaran les característiques i funcionalitats de la mateixa.



El contractista posarà a disposició dels ens adherits aquells nous serveis que es
comercialitzin durant el període de vigència del contracte (per exemple QoS over LTE, LTEA, etc.).



Els serveis hauran d’incloure, com a mínim:


Pla privat de numeració.
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Règim tarifari especial per a les trucades corporatives.



Possibilitat de realitzar trucades personals, diferenciades per prefix, o qualsevol altre
sistema a proposar per l’oferent.



Definició de perfils / grups d’usuaris.



Llistes blanques / negres.



Límits de consum.



Marcació abreujada.



Gestió de la xarxa corporativa via web.



Els licitadors hauran de presentar en les seves propostes els nivells de cobertura,
especificant els percentatges de cobertura 3G i 4G, en interior d’edifici, en interior de vehicles,
en espai obert i sense cobertura. S’indicaran els llindars utilitzats per delimitar cada tipus de
cobertura. En aquest sentit, es requereix que els licitadors complimentin l’annex 10.1.



Quan s’arribi al límit de les tarifes planes de dades i no es disposi de cap bossa o paquet per
aquest trànsit, el contractista limitarà la velocitat i no podrà cobrar cap cost de trànsit en
excés.

Requeriments de la interconnexió entre les xarxes fixa i mòbil


La interconnexió entre la xarxa fixa i la mòbil es realitzarà, segons les possibilitats tècniques
i el nombre de canals requerits, mitjançant enllaços dels tipus:


FCT o tecnologia alternativa.



PRI.



SIP NGN.



El dimensionament dels enllaços es realitzarà de forma que quedi garantida una probabilitat
de bloqueig inferior a l’1%. A mesura que el trànsit s’incrementi, s’afegiran canals addicionals
sense cost per a l’ens sol·licitant.



En cas que així es requereixi, el contractista facilitarà, sense cost per a l’ens sol·licitant, tots
els elements necessaris per habilitar enllaços individuals a la xarxa de telefonia mòbil.



El contractista haurà de proporcionar els equips que siguin necessaris entre la seva xarxa de
servei i l’equipament de l’ens contractant.



En el cas d’accessos SIP NGN es requereix:


Estàndard SIP (Session Initiation Protocol) definit per IETF (Internet Engineering Task
Force) en la RFC 3261.



Compatibilitat, com a mínim, amb els còdecs G711, G723 i G729.



Compliment de totes les facilitats mínimes requerides.



Múltiple numeració d’entrada / sortida sobre el mateix troncal (DDI, DID o Direct Inward
Dialing).



Presentació / restricció de l'usuari trucant / trucat.



Possibilitat de restricció de trucades entrants / sortints.



Mecanismes de contingència en cas d’incidència amb l’accés.
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En cas de requerir-se accés diversificat, s’ha de disposar de redundància a nivell de
doble camí físic (separació de canalitzacions, arquetes, etc.), doble equip de client i
connexió a diferents equips d’accés per part del contractista.

Requeriments dels terminals
Quant als terminals d’usuari, a continuació es detallen les característiques mínimes exigides als
terminals, i els diferents dispositius que caldrà oferir per a cadascuna de les gammes que es
defineixen:




Perfil I: Mòdems USB / Dispositius MiFi:


Mòdems USB orientats a ordinadors portàtils (2G/2.5G/3G/3,5G/4G).



Dispositius MiFi per a la connexió de diversos dispositius via WiFi amb la mateixa línia
mòbil de dades.



Aquest perfil s’associarà a una tarifa de dades mensual d’1GB sense que això sigui
impediment per posteriorment augmentar la mida de la tarifa o afegir ampliacions de
dades.



Característiques mínimes:



Interface microUSB com a mínim 2.0.



Ranura per a targeta microSD.



Software i drivers embeguts i autoinstal·lables.



Compatible amb sistemes operatius Windows i Mac.

Càmera fotogràfica.

Perfil III: Gamma Mitja:






Possibilitat de connexió a totes les freqüències previstes per a xarxes GSM, 3G
HSDPA i 4G/LTE FDD.

Perfil II: Gamma bàsica o només Veu:






En aquesta gamma s’han de presentar els terminals següents:


Android 6.X o superior (2G/2.5G/3G/3,5G/4G/LTE FDD), processador quad core,
2GB RAM, 16 GB d’emmagatzematge intern, ampliable mitjançant targeta de
memòria de fins a, com a mínim 32GB addicionals, mans lliures, càmera fotogràfica
8Mpixel amb flash led, Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n, GPS), pantalla 5”.



Es requereix també un segon terminal de gamma Dual SIM Android (mateixes
característiques que la gamma mitja però amb capacitat per a dues targetes SIM
actives simultàniament per a la realització i recepció de trucades).

Aquest perfil s’associarà a una tarifa de dades mensual d’1GB sense que això sigui
impediment per posteriorment augmentar la mida de la tarifa o afegir ampliacions de
dades.

Perfil IV Gamma Avançada:


En aquesta gamma s’han de presentar els terminals següents: iPhone (mínim SE),
32 GB d’emmagatzematge intern i pantalla 4’’.
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Android 6.X o superior (2G/2.5G/3G/3,5G/4G/LTE FDD), processador octa core,
3GB RAM, 32GB d’emmagatzematge intern, ampliable mitjançant targeta de
memòria de fins a, com a mínim, 128GB addicionals, mans lliures, càmera fotogràfica
8Mpixel amb flash led, Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n/ac, GPS, pantalla 5,2” i NFC.



Es requereix també un segon terminal de gamma Dual SIM Android (mateixes
característiques que la gamma avançada però amb capacitat per a dues targetes
SIM actives simultàniament per a la realització i recepció de trucades).

Aquest perfil s’associarà a una tarifa de dades mensual de 3GB sense que això sigui
impediment per posteriorment augmentar la mida de la tarifa o afegir ampliacions de
dades.

Perfil V Gamma Alta:


En aquesta gamma s’han de presentar els terminals següents:


iPhone de darrera generació, mínim iPhone 7, 64 GB d’emmagatzematge intern i
pantalla 4,7”.



Android 6.X o superior (2G/2.5G/3G/3,5G/4G/LTE FDD), processador octa core,
4GB RAM, 64GB d’emmagatzematge intern, ampliable mitjançant targeta de
memòria de fins a, com a mínim, 128GB addicionals, mans lliures, càmera fotogràfica
12Mpixel amb flash led, Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n/ac, GPS, pantalla 5,2”.



Aquests dispositius s’associaran a una tarifa de dades mensual de 6GB sense que això
sigui impediment per posteriorment augmentar la mida de la tarifa o afegir ampliacions
de dades.



També caldrà presentar dispositius IOS/Android de gran pantalla o tauletes (IOS, Android
i Windows) que s’associaran a una tarifa de dades mensual de 10GB sense que això
sigui impediment per posteriorment augmentar la mida de la tarifa o afegir ampliacions
de dades. Gran pantalla poden ser terminals Android iguals o superiors a 5,9” o IOS igual
i superior 5,5”.

Es sol·licita que els licitadors ofereixin totes les possibilitats identificades. Els ens podran, en
cada cas, optar per una o una altra opció (iPhone, Android, tauleta IOS, tauleta Android,
tauleta Windows).

Es demanen enllaços FCT (analògics, digitals i IP) o tecnologia alternativa.

L’assignació i provisió dels terminals per a cada gamma es realitzarà segons la tarifa de
dades que tingui associada segons la matriu especificada a l’annex 10.2
A mode informatiu, a continuació es mostra la taula continguda a l’annex 10.2:
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TARIFA
/
TERMINAL

TIPUS Sense
dades

Només Veu

X

Gamma Mitja
Gamma Avançada

1GB

3GB

6GB

10GB

N/A

N/A

N/A

N/A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gamma Alta
Taula 43: Distribució terminals ens

Els licitadors hauran d’indicar, a les seves propostes, si, a banda de les casuístiques
detallades a la taula anterior per a l’assignació de les diferents gammes de terminals a una
o altra tarifa, ofereixen terminals de gamma superior a la indicada. Per exemple, oferir
terminals de gamma avançada amb tarifa de dades 1GB.


Per tal de garantir l’operativitat dels terminals, el contractista renovarà al llarg de la durada
del contracte, sense cost, aquells terminals que els ens locals sol·licitin, d’acord amb el
següent:




Perfil gamma alta:


A l’adjudicació del contracte.



A l’any de l’adjudicació del contracte. A partir del primer any, de forma biennal
sempre que el contracte segueixi en vigor o prorrogat.

Perfils només veu, gamma mitja i gamma avançada:


A l’adjudicació del contracte.



De forma biennal (el mes 25, des de la data d’inici del contracte, i en cas d’acceptar
la primera pròrroga, el mes 49 des de la data d’inici del contracte).



Els models subministrats hauran d’haver estat fabricats durant el darrer any, és a dir, en cap
cas s’acceptaran que s’incloguin en el catàleg models que tinguin més d’un any d’antiguitat.



Es requereix que els licitadors incloguin a les seves propostes l’evolució tecnològica de les
tipologies de terminals anteriors a la realitat del mercat en cada moment durant el període de
vigència del contracte. D’aquesta manera, per a les futures renovacions, s’assimilaran els
terminals associats a cada perfil amb els equivalents detallats al catàleg de terminals del
contractista.



La renovació es farà de manera automàtica per a tot el parc de terminals, en funció de
l’antiguitat per gamma, sense que l’ens estigui condicionat a tenir punts per renovació de
terminals.



Es requereix que el manteniment dels terminals avariats sigui molt àgil, per això, el
contractista haurà de facilitar als ens locals els següents estocs mínims, efectuant les
corresponents reposicions durant tota la vigència del contracte per tal de mantenir-los:


El 10% del número de terminals de cada gamma. En el cas que aplicant l’anterior
percentatge, l’ens no arribi a assolir una unitat de les gammes sol·licitades, aquest
percentatge serà acumulatiu per tal de què els terminals que haurien de conformar la
farmaciola siguin lliurats a l’Oficina Tècnica, qui serà la dipositària dels terminals de
farmaciola romanents.
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Bateries en nombre equivalent al 5% de terminals de cada model en actiu de cadascuna
de les gammes, per aquells models en que la bateria sigui extraïble.



El contractista proveirà a l’ens local targetes sense activar en quantitat equivalent al 5% del
nombre de targetes en actiu, efectuant les corresponents reposicions durant tota la vigència
del contracte per mantenir l’esmentat percentatge.



En cas que un cop realitzada l’adjudicació, es decidís renunciar a la renovació prevista, el
terminal no renovat quedarà inclòs immediatament a la “bossa” de possibles renovacions,
podent-se renovar en un futur si així es requereix i al marge de les renovacions indicades en
aquest document de l’ens.



En qualsevol cas es requereix que els licitadors incloguin a les seves propostes l’evolució
tecnològica de les tipologies de terminals anteriors a la realitat del mercat en cada moment
durant la vigència del contracte. D’aquesta manera, per a les futures renovacions,
s’assimilaran les games de terminals (només veu, mitja, avançada i alta) a les equivalents
detallades als catàlegs de terminals del contractista.

Requeriments tècnics dels enllaços mòbils


Es requereix el subministrament, instal·lació i manteniment de tot l’equipament necessari per
a la connexió dels enllaços, incloent el corresponent manteniment.



En casos en que es requereixin troncals SIP, el contractista haurà d’activar l’accés de lectura
SNMP en els CEs (equips de client), pel monitoratge per part dels ens. El contractista haurà
de proveir a l’ens sol·licitant les claus d’accés de les comunitats SNMP corresponents. No es
requereix de la realització de cap canvi de configuració per part de les entitats.



En cas que els equips oferts arribin al final del seu cicle de vida o es trobin discontinuats o
fora de suport per part del fabricant, el contractista haurà de substituir-los per d’altres d’iguals
o superiors característiques, sense modificació dels costos i prèvia notificació als ens
afectats.

Requeriments dels serveis M2M
Els licitadors hauran d’incloure a la seva proposta el servei M2M (Machine To Machine). Aquest
es podrà proporcionar mitjançant infraestructura del mateix contractista o, indirectament,
mitjançant l’ús d’infraestructura d’altres operadors d’accés. En aquest darrer cas serà necessari
indicar l’operador propietari de la infraestructura utilitzada.

Aquest servei s’haurà d’oferir seguint els requeriments següents:


Oferir la possibilitat de comunicació amb els equips remots mitjançant les tecnologies
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/ LTE.



Possibilitat de creació de diversos APN per a donar aquest tipus de servei. Al menys cada
entitat adscrita tindrà el seu APN independent.



Possibilitat de sol·licitar restriccions de:





Trucades de veu per targeta.



Missatges SMS/MMS per targeta.



Ús en xarxes de l’estranger per targeta.

Les targetes que funcionin per Internet tindran IP fixa assignada a la targeta.
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El servei de connectivitat per a la gestió ofert serà adaptable al nombre de targetes M2M de
cada entitat adscrita.

Addicionalment:


Els licitadors hauran d’indicar les característiques tècniques i físiques de les targetes SIM
proposades. En cas d’existir múltiples opcions, es requereix que es detallin.



Es requereix que els licitadors detallin les diferents opcions per a l’intercanvi de trànsit amb
les targetes SIM de l’entorn M2M i, en cas que siguin necessaris, contemplin els accessos
físics necessaris.



En cas que la plataforma d’aquest servei tingui costos associats aquests hauran d’estar
identificats.

Requeriments tècnics de la solució DiBa i organismes integrats
Catàleg de Serveis
El catàleg de serveis que haurà d’oferir el licitador haurà de contenir com a mínim els següents
serveis:


Accessos Primaris Mòbils: tipus d’accés basat en la Xarxa Digital de Serveis Integrats
(XDSI) que utilitza estàndards universals d'accés. De forma estàndard (Europa), constituït
per 30 canals B (a 64 Kbps) per a la transmissió d'informació i un canal D (a 64 Kbps) per a
la senyalització d'usuari.



SIP Trunk mòbil: tipus d’accés basat en l’estàndard SIP (Session Initiation Protocol) definit
per IETF (Internet Engineering Task Force) en la RFC 3261. Aquest permetrà la
interconnexió entre la central en xarxa amb el contractista. Aquest accés haurà d’incorporar
totes les facilitats mínimes que es detallen a l’apartat 7.2.4.



Servei de comunicacions de veu i dades mòbils sense terminal i tarifa plana de veu i
dades corporativa nacional i UE: servei que proveeix d’una targeta SIM que permet establir
una comunicació de veu i/o dades en mobilitat en territori nacional i UE mitjançant un
dispositiu mòbil sobre les diferents tecnologies proporcionades pel contractista. La quota
mensual d’aquest servei ha d’incorporar, addicionalment als costos relatius al mateix servei
i la tarifa plana corporativa de veu i/o dades (veure l’apartat 7.2.5).



Servei de comunicacions de veu i dades mòbils amb terminal i tarifa plana de veu i
dades corporativa nacional i UE: servei que proveeix d’un terminal mòbil amb la targeta
SIM que permet establir una comunicació de veu i/o dades en mobilitat en territori nacional i
UE mitjançant un dispositiu mòbil, sobre les diferents tecnologies proporcionades pel
contractista. La quota mensual d’aquest servei ha d’incorporar, addicionalment als costos
relatius al mateix servei:


El cost de la provisió i manteniment del terminal de veu i dades, en funció del perfil
d’usuari (veure l’apartat 7.2.6).



El cost dels enllaços amb les trucades cursades (entrants i sortints) i els serveis publicats
a través d’ells, que connecten la xarxa mòbil i les centraletes del LOT1 de DiBa i els
organismes integrats.



La tarifa plana corporativa de veu i de dades opcionalment (veure l’apartat 7.2.5).



Upgrade o abonament extra de dades nacionals : independentment del perfil de l’usuari,
existirà la possibilitat de realitzar upgrades o ampliacions de trams de 5GB.



Tarifa servei de veu en itinerància (segons zona): aquest servei permetrà establir una
comunicació de veu en mobilitat en territori internacional mitjançant un dispositiu mòbil sobre
Pàgina 168

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

les diferents tecnologies proporcionades pel contractista. S’haurà de fixar un preu per minut
i per l’establiment de trucada per a cada zona definida. La definició de zones es troba a
l’apartat 7.2.5.


Tarifa servei de dades en itinerància (segons zona): aquest servei permetrà establir una
comunicació de dades en mobilitat en territori internacional mitjançant un dispositiu mòbil
sobre les diferents tecnologies proporcionades pel contractista. S’haurà de fixar preu per MB
consumit per a cada zona definida. La definició de zones es troba a l’apartat 7.2.5.



Línies M2M (Machine to Machine): línies que permeten l'intercanvi d'informació o
comunicació en format de dades entre dues màquines remotes. La quota mensual ha
d’incorporar tots els costos associats a aquest tipus de línies, incloent-hi el manteniment i la
targeta SIM associada.



Servei de gestió de dispositius mòbils (MDM – Mobile Device Management): servei que
facilita la gestió del parc de terminals mòbils a través d’una eina transversal que permet
actuar sobre ells de forma global i/o individualitzada. La quota mensual d’aquest servei serà
per terminal enrolat a l’eina i ha d’incorporar tots els costos associats a aquest tipus de servei,
incloent el manteniment del mateix.



Servei de missatgeria massiva: servei que permet enviar i rebre SMS personalitzats de
forma massiva a través d'una eina web o una interconnexió amb un programari especialitzat.
La quota mensual ha d’incorporar tots els costos associats a aquest tipus de servei, incloent
la gestió i manteniment del mateix i la volumetria de missatges.

Als annexos 12.2 i 12.3 es detallen els identificadors de producte que els licitadors hauran
d’ofertar i el contractista haurà de facturar durant la vigència del contracte.
El contractista farà el subministrament, manteniment i renovació de l’actual parc de terminals
mòbils.

Facilitats mínimes requerides
Els serveis de comunicacions mòbils de veu i dades prestat ha d'estar suportat per estacions
base amb tecnologia digital d'última generació, que satisfacin les recomanacions i normatives
internacionals.
Característiques generals de servei:


S’hauran de mantenir els actuals plans de numeració.



La XPV (Xarxa Privada Virtual) mòbil ha de tenir un Pla Privat de numeració que s'ha
d'integrar amb el de la XPV de telefonia fixa. El Pla Privat de numeració serà de sis xifres
amb el format 1 + 5 xifres, aquestes últimes es correspondran a la numeració de la XPV de
telefonia fixa. Per això, el contractista del Lot 2 haurà de coordinar-se amb el contractista del
Lot 1, en cas d’adjudicar-se a contractistes diferents.



La numeració de les extensions mòbils de la XPV serà accessible des de qualsevol extensió
de la xarxa fixa del Lot1 i també de la xarxa mòbil. En l’altre sentit, qualsevol terminal de la
XPV ha de poder realitzar trucades a extensions de la xarxa fixa i també de la xarxa mòbil
marcant directament mitjançant la numeració curta assignada.



Proveirà dels enllaços entre la xarxa mòbil del Lot 2 i la plataforma de telefonia fixa del Lot
1, que estarà preparat per permetre la identificació dels interlocutors d’una conversa desprès
d’un desviament o transferència.



El servei inclourà el cost de les SIM i del canvi de targetes: sim, microsim, nanosim, multisim,
etc.



Capacitat per a realitzar les següents tipologies de trucades internes (corporatives):


Mòbil a Fix: seran trucades efectuades des d'un terminal mòbil intern a un terminal fix
intern.
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Mòbil a Mòbil: seran trucades efectuades des d'un terminal mòbil intern a un altre terminal
mòbil intern.



Fix a Mòbil: seran trucades efectuades des d'un terminal fix intern, de la central en xarxa,
a un terminal mòbil intern.

Trucades a l'exterior:


A telèfons mòbils del mateix contractista: trucades realitzades a terminals mòbils de
l'operador que resulti contractista del Lot 2 no pertanyents a la XPV interna.



A telèfons mòbils de diferent contractista.



Trànsit nacional i UE: trucades a telèfons fixos d'Espanya i UE, trucades a números
d'emergència i a números de xarxa intel·ligent.



Trànsit internacional: trucades realitzades a un número internacional, diferents de la UE,
ja sigui fix o mòbil.



El servei de missatgeria curta haurà de suportar l'aplicació del pla de numeració privat.



El servei de telefonia mòbil ofert ha de suportar la transmissió de dades, per a tots els
terminals i perfils d'usuari:


Accés a internet.



Transferència d'arxius.



Accés a servidors i eines de productivitat de la Diputació de Barcelona: correu electrònic,
agenda de contactes interns, directoris, etc.



Possibilitat d'implantar restriccions de trucades: a l'exterior, nacionals, internacionals, a més
d'una llista de números prefixats, trucades segons horaris i en itinerància, a l'estranger.



Bústia de veu:







Personalització i accessibilitat des de qualsevol terminal, fix o mòbil.



Avís de l'existència de missatges a la bústia de veu mitjançant enviament de SMS.

Facilitats en el tractament de trucades:


Identificació de qui truca (trucades entrants).



Possibilitat d'ocultació del número que truca (trucades sortints).



Trucada a tres.



Trucada en espera.



Identificació de trucades en espera.



Desviaments de trucades (incondicional, si ocupat, si no respon, si no localitzable).



Desviament de trucades per baixa.



Retrucada automàtica.



Restricció de trucades no desitjades.



Tractament de trucades malicioses.



Identificació del número que truca en trucades realitzades des de telèfons fixos interns.



Publicitat en guies prèvia autorització de l’entitat corresponent.

Respecte als serveis de dades:


Aquells dispositius que no disposin de tarifa de dades associada, per defecte, el
contractista no permetrà que cursin trànsit de dades i per tant, no podrà facturar-se cap
cost sota aquest concepte.
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Capacitat de roaming fora d'UE.



El contractista posarà a disposició de la Diputació de Barcelona, l’ORGT i organismes
integrats aquells nous serveis i tecnologies que es comercialitzin durant el període de
vigència del contracte (per exemple QoS over LTE, LTE-A, 5G, etc.).



Qualsevol de les tarifes de dades associades a les línies mòbils de la Diputació de
Barcelona, l’ORGT i organismes adscrits, podrà cursar qualsevol tipus de trànsit sobre
protocol IP sense restriccions a nivell d’aplicació, amb l’única limitació del volum de
dades associat a la tarifa contractada, incloent prestacions de tether / compartició de
dades mòbils.

Nivell de cobertura


Cobertura interior en tots els centres de la Diputació de Barcelona, ORGT i resta de centres
dels organismes integrats. És a dir, en tots els centres a on es disposi de serveis de
comunicacions del Lot 2, s’ha de garantir la cobertura interior amb un mínim de 4 canals de
comunicació simultanis o superior si així es requereix per garantir una probabilitat de bloqueig
inferior a l’1%.



Cobertura exterior: s’ha de garantir la cobertura exterior necessària per a la correcta
operativa dels serveis específics de mobilitat que disposa la Diputació de Barcelona (cos de
Secretaris, manteniment carreteres, etc.) i organismes integrats. En aquest sentit, en cas que
s’identifiquin mancances de cobertura exterior que impedeixin l’operativa de comunicacions
d’un dels col·lectius mencionats anteriorment, es podrà requerir al contractista del present
lot, la millora de la cobertura en aquella zona. Mentrestant no es resolguin les deficiències
de cobertura detectades, la Diputació de Barcelona i els organismes integrats no estarà
obligada a portar les línies afectades.

Requeriments de la interconnexió entre les xarxes fixa i mòbil
El servei de connectivitat de la xarxa fixa-mòbil inclou la provisió, la gestió i el manteniment dels
enllaços d’interconnexió entre la xarxa mòbil i les centraletes del LOT1. També el trànsit per
aquests enllaços i la seva gestió.

Per a la connexió amb la central en xarxa del Lot1 i donar connectivitat a la telefonia fixa de la
Diputació de Barcelona i l’ORGT, el contractista haurà de proveir dels enllaços “SIP trunk mòbil”
als centres de Rellotge i al node del contractista del Lot1. Per tant, el nou esquema lògic de la
xarxa serà el següent:
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Il·lustració 31 - Mapa lògic nova solució de veu mòbil corporativa

Per a la resta d’organismes d’aquesta solució s’instal·laran els primaris o enllaços FCT (o sistema
equivalents) que disposen actualment. I si alguns d’ells volgués integrar-se en la solució de
telefonia en xarxa es proveirà d’un cabal o enllaç “SIP trunk mòbil” fins a la central en xarxa i
independent de l’ofert per a la Diputació de Barcelona i l’ORGT, el que permetrà tenir gestió,
configuració i anàlisi independents. Aquest circuit no suposarà cap cost addicional al servei i
estarà dimensionat per suportar el trànsit cap a la xarxa mòbil del contractista d’aquests
organismes i dels ens que vulguin afegir-se posteriorment a una solució de telefonia fixa en xarxa
o en el núvol.

En la proposta, els licitadors hauran d’especificar el tipus d’accés i tecnologia emprada per tal
d’implementar aquestes interconnexions. Totes les inversions necessàries per a la posada en
marxa del servei (canalitzacions, obres, permisos, actualitzacions de software, i altres) són a
càrrec del contractista. Així mateix, són a càrrec del contractista qualsevol cost associat a l’inici
de la prestació del servei.

La interconnexió entre la xarxa fixa i la mòbil de la Diputació de Barcelona i l’ORGT haurà de
tenir sistemes de recolzament i d’estar dimensionada per tal de suportar el trànsit cursat i
assegurar una probabilitat de bloqueig inferior a l’1%.

El fet que els contractistes dels Lots 1 i 2 puguin ser operadors diferents no ha d’impedir disposar
d’uns serveis de xarxa homogenis. En concret, el contractista del Lot 1 haurà de coordinar-se
amb el contractista del Lot 2 per tal d’integrar correctament els serveis fixos i mòbils de la
Diputació de Barcelona i els organismes integrats i encaminar el trànsit fix-mòbil dels centres cap
a la centraleta gestionada pel contractista del Lot 1.

Tal com s’ha plantejat als apartats anteriors, el contractista haurà de mantenir la numeració mòbil
pública actual i el pla de numeració curta entre mòbils i fixos interns (XPV). Per tant, serà
responsabilitat del contractista realitzar els tràmits necessaris per tal de realitzar les portabilitats
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en temps i forma. Són d’aplicació en aquest servei els requeriments tècnics que s’estableixen a
l’apartat 7.2.2, referents a la xarxa privada virtual (XPV).

Tipus de tarifes
Els licitadors hauran de considerar diferents tipus de tarifes:

Tarifes de veu i dades:


Tarifa plana corporativa (veu i dades) nacional i UE: quota mensual, fixa i única, per a
cada línia mòbil, la qual haurà de cobrir:


El cost de la targeta associada a la línia així com el seu manteniment i, en cas que sigui
necessari, el canvi d’aquesta.



Qualsevol cost derivat de l'establiment de trucada i/o consum de la mateixa per:
 Totes les trucades corporatives entre mòbils i fixos interns.
 Totes les trucades a fix qualsevol sigui la seva ubicació estatal/ internacional UE.
 Totes les trucades a mòbil qualsevol sigui la seva ubicació estatal/ internacional UE.
 Totes les trucades a la bústia de veu.
 Totes les trucades a 800, 900, 901, números d’atenció ciutadana o de xarxa
intel·ligent.
 Tots els SMS a qualsevol terminal en ubicació nacional i UE.
 Tots els MMS, dicta SMS o de trucades perdudes i la marcació a números especials
estaran bloquejats inicialment o a cost zero a qualsevol terminal en ubicació estatal
i UE.
 Totes les trucades realitzades i rebudes (incloent l’establiment de trucada) i també
el consum de dades en mobilitat a la UE.
 El servei de connectivitat de la xarxa fixa-mòbil: el cost dels dos enllaços SIP-trunk
amb la central en xarxa de la Diputació de Barcelona i l’ORGT, i els enllaços a les
centrals de telefonia fixe dels organismes de Diputació de Barcelona. Així com les
trucades que es facin per ells.



En el cas específic de les tarifes planes de dades:
 El cost derivat del consum de dades en mobilitat segons el volum màxim de dades
fixats per a cada perfil. Els costos inclosos en cada tarifa plana de dades descrits
en aquest apartat. Al següent apartat es pot consultar perfils III, IV, V i VI, i, a més,
els upgrades aplicats.
 El contractista no podrà cobrar cap cost en concepte de trànsit excés. L‘única
alternativa d’aplicació per part de l’operador en aquest cas, és la limitació de la
velocitat.
 En arribar a un consum d’un 80% mensual del límit fixat per veu i dades de la tarifa
contractada s’enviarà un SMS a l’usuari amb aquesta informació; també a
l’administrador de la xarxa que la Diputació de Barcelona i els organismes integrats
determini per a cada NIF. Opcionalment l’administrador podrà tallar la comunicació
en arribar al 100%.



Tarificació servei de veu i dades en itinerància no UE: per a la tarificació d’aquest servei
es demana, com a preu d’ampliació
 Una Zona 2 que agrupa països d’Europa no UE, USA i Canadà.
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 Zona R que agrupa la resta de països.

Països
Zona 2
Zona R

Resta d’Europa, USA i Canadà
Resta de països
Taula 44 - Zones tarifàries servei de veu i dades internacional





Segons aquesta distribució en zones, els licitadors hauran d’oferir, per a cadascuna d’elles,
una tarifa on es facturarà per cada zona:


establiment de trucada i minut per a les trucades emeses des d’aquesta zona,



per les rebudes, sense establiment de trucada i mateix preu minut,



el preu per MByte de dades en itinerància.

Aquests preus s’aplicaran al trànsit d’aquestes zones i per aquells SIM que no estiguin
inclosos dins dels paquets o bosses de veu i/o dades o que, per excés de consum, hagin
sortit dels paquets o bosses.

Aquestes tarifes es podran utilitzar en qualsevol dels perfils descrits.
Tarifes de veu:


Tarifa plana corporativa veu nacional i UE (TPVDb): quota mensual, fixa i única, per a
cada línia mòbil, la qual haurà de cobrir:


Qualsevol cost derivat de l'establiment de trucada i/o consum de la mateixa per:
 Totes les trucades corporatives entre mòbils i fixos interns.
 Totes les trucades a fix qualsevol que sigui la seva ubicació estatal/ internacional
UE.
 Totes les trucades a mòbil qualsevol que sigui la seva ubicació estatal/ internacional
UE.
 Totes les trucades a la bústia de veu.
 Totes les trucades a 800, 900, 901, números d’atenció ciutadana o de xarxa
intel·ligent.
 Tots els SMS a qualsevol terminal en ubicació nacional i UE.
 Totes les trucades realitzades i rebudes (incloent l’establiment de trucada) i també
el consum de dades en mobilitat internacional a la UE.
 El servei de connectivitat de la xarxa fixa-mòbil: el cost dels dos enllaços SIP-trunk
amb la central en xarxa de la Diputació de Barcelona i l’ORGT, i els enllaços a les
centrals de telefonia fixa dels organismes de Diputació de Barcelona, així com les
trucades que es facin per ells.

Aquesta tarifa estarà associada a SIM i als perfils amb telèfon.


Bossa compartida de 6000/1000 minuts per a trucades de veu en itinerància (zona 2):
els licitadors hauran d’oferir una tarifa per a compartir entre tots els telèfons mòbils de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats. Inclourà 6.000 minuts per a trucades
emeses en itinerància internacional i per a les rebudes a zona 2. No està inclòs l’establiment
de trucada. Hi haurà un límit de 1000 minut per línia i mes; les línies que surtin de la bossa
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es tarifaran amb els preus de cada zona. La bossa podrà ser renovada per petició de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats.


Bossa compartida de 3000/500 minuts per a trucades de veu en itinerància (zona R):
els licitadors hauran d’oferir una tarifa per a compartir entre tots els telèfons mòbils de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats. Inclourà 3.000 minuts per a trucades
emeses en itinerància internacional i per a les rebudes a zona R. No està inclòs l’establiment
de trucada. Hi haurà un límit de 500 minut per línia i mes; les línies que surtin de la bossa es
tarifaran amb els preus de cada zona. La bossa podrà ser renovada per petició de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats.



Bossa compartida de 3000/500 minuts per a trucades de veu en itinerància (zona 2):
els licitadors hauran d’oferir una tarifa per a compartir entre tots els telèfons mòbils de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats. Inclourà 3.000 minuts per a trucades
emeses en itinerància internacional i per a les rebudes a zona 2. No està inclòs l’establiment
de trucada. Hi haurà un límit de 500 minut per línia i mes; les línies que surtin de la bossa
es tarifaran amb els preus de cada zona. La bossa podrà ser renovada per petició de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats.



Bossa compartida de 1000/200 minuts per a trucades de veu en itinerància (zona R):
els licitadors hauran d’oferir una tarifa per a compartir entre tots els telèfons mòbils de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats. Inclourà 1.000 minuts per a trucades
emeses en itinerància internacional i per a les rebudes a zona R. No està inclòs l’establiment
de trucada. Hi haurà un límit de 200 minut per línia i mes; les línies que surtin de la bossa es
tarifaran amb els preus de cada zona. La bossa podrà ser renovada per petició de la
Diputació de Barcelona o els organismes integrats.

Tarifes de dades:


Tarifa plana corporativa dades (TPDb): dades en mobilitat en territori nacional i UE
mitjançant un dispositiu mòbil, que podrà ser SIM o els perfils amb terminal. Inclourà els SMS,
el servei de missatgeria i el cost derivat del consum de dades en mobilitat segons el volum
màxim de dades fixats en 1GB, 3GB, 6GB, 10GB i 20GB, i també els upgrades aplicats.



Upgrade o ampliació de la tarifa plana de dades (TPDb + 5GB): independentment del
perfil de l’usuari, existirà la possibilitat de realitzar upgrades de trams de 5GB. Aquest
upgrade es podrà utilitzar en qualsevols dels perfils descrits i els SIM.



IP estàtica: disposar d’una IP fixa per a qualsevol línia amb tarifa plana de dades, mantenint
la mateixa adreça IP durant la vigència del contracte.



Bossa de dades 20GB nacional i UE: Bossa compartida de 20GB de dades nacionals i UE
a consumir entre 10 i 15 targetes SIM actives o terminals actius que defineixi la Diputació de
Barcelona o la resta d’organismes integrats. Aquestes targetes tindran associades una tarifa
plana de dades, pel que primer es consumirà la tarifa plana de dades que tingui associada
la línia i desprès es consumirà la bossa. S’iniciarà el seu consum quan alguna de les targetes
faci ús de la bossa i finalitzarà al consumir la totalitat de la mateixa. Hi haurà un límit de 10GB
per targeta i mes.



Bossa de dades 50GB nacional i UE: Bossa compartida de 50GB de dades nacionals i UE
a consumir entre 10 i 15 targetes SIM actives o terminals actius que defineixi la Diputació de
Barcelona o la resta d’organismes integrats. Aquestes targetes tindran associades una tarifa
plana de dades, pel que primer es consumirà la tarifa plana de dades que tingui associada
la línia i desprès es consumirà la bossa. S’iniciarà el seu consum quan alguna de les targetes
faci ús de la bossa i finalitzarà al consumir la totalitat de la mateixa. Hi haurà un límit de 20GB
per targeta i mes.



Bossa dades 500MB en itinerància (zones 2 i R): Aquesta bossa compartida haurà de
cobrir el consum fet per qualsevol targeta SIM o terminal fet en itinerància en alguna de les
zones descrites. Els tècnics de la Diputació de Barcelona i els organismes integrats podran
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activar una bossa compartida de 500MB de dades en roaming per a un conjunt de targetes
SIM a determinar. Aquesta bossa permetrà que l’usuari rebi un avís de canvi de zona per
poder avisar al gestor de la telefonia mòbil i poder tramitar la contractació cas que no existís.
Aquesta bossa es podrà utilitzar en qualsevols dels perfils descrits. La bossa podrà ser
renovada per petició de la Diputació de Barcelona o els organismes integrats.


Bossa dades 2GB en itinerància (zones 2 i R): Aquesta bossa compartida haurà de cobrir
el consum fet per qualsevol targeta SIM fet en itinerància en alguna de les zones descrites
Els tècnics de la Diputació de Barcelona i els organismes integrats podran activar una bossa
compartida de 2GB de dades en roaming per a un conjunt de targetes SIM a determinar.
Aquesta bossa permetrà que l’usuari rebi un avís de canvi de zona per poder avisar al gestor
de la telefonia mòbil i poder tramitar la contractació cas que no existís. Aquesta bossa es
podrà utilitzar en qualsevols dels perfils descrits. La bossa podrà ser renovada per petició de
la Diputació de Barcelona o els organismes integrats.



Bossa dades 10GB en itinerància (zones 2 i R): Aquesta bossa compartida haurà de cobrir
el consum fet per qualsevol targeta SIM fet en itinerància en alguna de les zones descrites
Els tècnics de la Diputació de Barcelona i els organismes integrats podran activar una bossa
compartida de 10GB de dades en roaming per a un conjunt de targetes SIM a determinar.
Aquesta bossa permetrà que l’usuari rebi un avís de canvi de zona per poder avisar al gestor
de la telefonia mòbil i poder tramitar la contractació cas que no existís. Aquesta bossa es
podrà utilitzar en qualsevols dels perfils descrits. La bossa podrà ser renovada per petició de
la Diputació de Barcelona o els organismes integrats.

El contractista oferirà una aplicació web, per poder fer el seguiment del consum de les bosses i
paquets, i un sistema de notificacions a l’administrador de la Diputació de Barcelona o dels
organismes integrats, que li permeti fer el seguiment de l’estat dels dos serveis.

El trànsit de veu i/o dades en roaming romandrà desactivat per defecte per a tots els perfils
i s’activarà sota demanda explícita dels tècnics autoritzats per a la gestió d’aquest tipus de servei
a la Diputació de Barcelona i l’ORGT, així com als organismes integrats. La llista de tècnics
autoritzats es definirà a l’inici del contracte.
Totes les tarifes planes de dades han d’incloure SMS il·limitats.

Perfils
Es defineixen 6 perfils diferenciats dins del servei de telefonia mòbil, que tindran característiques
pròpies en termes de volumetria de consum de serveis de veu, d'accés a Internet en mobilitat i
de la tipologia de terminal assignat a cada un d'ells.
Tots els perfils tindran restringides les trucades internacionals, exceptuant els casos que indiqui
la Diputació de Barcelona o els seus organismes.

Els perfils del servei de telefonia mòbil rebran la següent denominació:


Perfil I. Terminal mòdem USB o MIFI amb la tarifa plana de dades associada



Perfil II. Telèfon amb tarifa plana de veu.



Perfil III. Telèfon amb tarifa plana de veu i tarifa plana de dades de 1GB.



Perfil IV. Telèfon amb tarifa plana de veu i tarifa plana de dades de 3GB.



Perfil V. Telèfon amb tarifa plana de veu i tarifa plana de dades de 6GB o 10GB, amb MDM
i servei antiamenaces.

Pàgina 176

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



Perfil VI. Telèfon amb tarifa plana de veu i tarifa plana de dades de 20GB, amb MDM i servei
antiamenaces. Aquest perfil també tindrà l’opció de demanar, amb la mateixa tarifa, un
terminal del perfil V i una tauleta amb multisim, tots dos del mateix fabricant i la tauleta
d’almenys 9,7“ i 32GB de memòria interna.

Aquests perfils podran optar a les tarifes identificades a l’apartat 7.2.5. La volumetria línies per
perfil i consums associats es detalla a l’apartat 7.3.2.

Requeriments dels terminals
A continuació s’estableixen les característiques mínimes que hauran de disposar els terminals a
subministrar i mantenir pel contractista en funció dels perfils definits a l’apartat 7.2.6.
Característiques mínimes terminals
Perfil I

Equivalent al descrit al punt 7.1.3: Mòdems USB / Dispositius MiFi

Perfil II

Equivalent al descrit al punt 7.1.3: Gamma bàsica

Perfil III

Equivalent al descrit al punt 7.1.3: Gamma Mitja

Perfil IV
Perfil V

Perfil VI

Equivalent al descrit al punt 7.1.3: Gamma Avançada
Equivalent al descrit al punt 7.1.3: Gamma Alta
Incloent com a accessori: funda i protector de pantalla.
Per aquelles característiques no especificades en aquest punt, es
partirà, com a base mínima, de les característiques de terminals del
perfil V.
 Pantalla Full HD (1280x720) de mínim 4,7 polsades.
 4GB RAM.
 Emmagatzemament mínim de 128GB.
 Sistema Operatiu IOS o com a mínim Android 6.X.
 Incloent com a accessori: funda i protector de pantalla.
Taula 45 - Característiques mínimes que han de complir els terminals subministrats

Els licitadors en les seves ofertes hauran de proposar 3 models per cadascun dels perfils
identificats anteriorment amb servei tècnic europeu, addicionalment pels perfils III i IV s’afegirà
un model dual SIM. Es valorarà disposar de terminals del mateix fabricant per simplificar
l’adaptació dels usuaris. Els models de qualsevol dels perfils hauran de ser provats i aprovats
per la Diputació de Barcelona i l’ORGT abans del desplegament efectiu dels mateixos.

Independentment del perfil, es podrà optar per sol·licitar la línia sense el terminal associat i el
perfil amb la tarifa plana de dades inferior.

Serveis temporals
Alguns serveis s’habiliten temporalment durant l’any, com la campanya de prevenció d’incendis,
i que els licitadors han de incloure a les ofertes per a la Diputació de Barcelona i als organismes
integrats:

Terminals de gamma III i IV
Es demanen anualment un màxim de 130 terminals del perfil II i 130 terminals dels perfils III i IV
entre els mesos d’abril a octubre per cobrir les necessitats d’aquestes campanyes temporals.
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Aquests terminals estaran en estat de suspensió mentre no estiguin actives les campanyes, el
que no afectarà al temps de renovació del perfil corresponent.
Terminals per satèl·lit
Els licitadors inclouran a les seves ofertes un servei complert amb 3 terminals activats amb
modalitat de prepagament que inclogui un bo de 50 minuts entre els mesos de maig a octubre, o
si fos necessari es podran activar en altres èpoques.

El servei es prestarà funcionant durant situacions d’alt risc d’incendis. Els terminals s’entregaran
i recolliran a les dependències de les oficines principals dels Parcs Naturals del Montseny, del
Garraf i de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Els terminals inclouran tots els accessoris necessaris pel seu funcionament i estaran en garantia
i suport durant el temps que estiguin a les oficines dels parcs.

Servei de gestió MDM (Mobile Device Management) i seguretat dels
dispositius mòbils
Dins del marc del nou model tecnològic que es demana en aquesta licitació, la Diputació de
Barcelona demana una eina de MDM amb capacitat de gestió dels dispositius mòbils i una
aplicació de seguretat per als perfils V i VI dins del servei de telefonia mòbil.

Aquesta eina haurà de facilitar la gestió d’aquests terminals i la transversalitat de l’accés a la
informació, permetent la mobilització d’aplicacions, dades i/o actualitzacions i també haurà de
facilitar l’accés a la informació corporativa des de múltiples plataformes.

El servei que es sol·licita és una solució on-site, és a dir, que els servidors que donin aquest
servei estiguin ubicats físicament a les instal·lacions de la Diputació de Barcelona. I una solució
en el núvol pels seus organismes autònoms.

A continuació, es defineix l’abast d’aquest servei/ eina i també els requeriments tècnics i de gestió
que es sol·liciten i que han de complir el servei on-site i en el núvol.

MDM
Abast
El servei de MDM a proporcionar pel contractista haurà d’incloure en el seu abast els següents
aspectes:


Subministrament del servei MDM, segons els requeriments tècnics i de gestió.



Manteniment global plataforma del servei.



Gestió de primer i segon nivell (gestió experta).

L’eina de MDM ha de garantir l’evolució tecnològica del servei per tal d’adaptar-se a l’aparició de
nous dispositius en el mercat.
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Els licitadors hauran d’exposar clarament quina plataforma ofereixen com a solució per oferir el
servei MDM, de quines funcionalitats disposa i del motiu per l’elecció d’aquesta plataforma.

Requeriments tècnics
L’eina o plataforma ha de complir amb tots els requeriments que es llisten a continuació:


Multiplataforma: El servei proporcionat haurà de suportar múltiples plataformes de sistema
operatiu, com a mínim:


Dispositius iOS: com a mínim les tres últimes versions estables:
 Telèfons iPhone.
 Tauletes tàctils iPad.



Dispositius Android: com a mínim les quatre últimes versions estables:
 Telèfons.



Tauletes tàctils Dispositius Windows Phone 8 i posteriors:
 Telèfons.



Tauletes tàctils Multioperador






Contenerització:


Possibilitat de separar els àmbits privat i corporatiu/professional (correu, aplicacions,
dades, etc.).



Creació de perfils diferents segons col·lectiu i tipus de dispositiu.

Panell de gestió d’administrador




El servei proporcionat haurà de suportar dispositius de qualsevol operador, i no estar
limitat en cap cas a dispositius del contractista, facilitant d’aquesta manera la implantació
de polítiques BYOD (Bring Your Own Device).

El servei haurà d’incloure un panell de gestió o dashboard personalitzable per a la gestió
de la provisió, explotació i seguretat de tot el parc de terminals.

Requeriments de provisió-explotació:


Enrolament de nous terminals: incorporar nous dispositius a la plataforma a través del
panell de gestió d’administrador.



Enrolament automàtic nous terminals: enrolament dels dispositius de forma automàtica
sense interacció de l’usuari.



Distribució d’aplicacions en massa. Possibilitat de distribuir aplicacions públiques o
internes als dispositius enrolats de forma automàtica o mitjançant un catàleg
d’aplicacions empresarial des d’on es puguin instal·lar sota comanda.



Possibilitat de restringir l’actualització dels dispositius a noves versions.



Possibilitat d’executar actualitzacions en múltiples dispositius de forma simultània.



Bloqueig de funcions (p.ex: desactivar la càmera, el micròfon, l’USB, l’accés a
configuració d’altres dispositius, etc.).



Monitoratge d’aplicacions instal·lades i possibilitat de bloquejar la instal·lació
d’aplicacions concretes.



Gestió de l’inventari. Exportació d’inventari de dispositius (maquinari i programari) a eines
i formats tractables des de BBDD, com per exemple fulls de càlcul csv.
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Geolocalització de dispositius. Rastreig geogràfic del dispositiu i de la ruta seguida durant
un període de temps determinat.



Possibilitat d’enviament de missatges privats (per grups, generals, tipus de terminal, etc.)
amb l’objectiu d’informar d’activacions/desactivacions de roaming, consums, etc). Gestió
d’aplicacions en llistes blanques i negres.



Possibilitat d’esborrar només el perfil corporatiu i restauració a la configuració original.



Integració amb el Directori Actiu.



Instal·lació i desinstal·lació remota d’aplicacions.



Llicències per l’edició i modificació de fitxers de Microsoft Office



Les actualitzacions o modificacions en l’eina de gestió es faran fora de l’horari de servei
i s’acordaran amb l’Oficina tècnica.



Accés a recursos interns de la xarxa local, com carpetes o aplicacions web internes.

Requeriments de seguretat:


Possibilitat d’aplicació remota de polítiques de seguretat per a tots els dispositius o per
a subconjunts:
 Per a tots els terminals.
 Per a tots els terminals d’un determinat sistema operatiu i versió.
 Per a dispositius seleccionats o agrupats manualment.



Protecció i control d’accés de forma remota als dispositius mitjançant contrasenya.



Possibilitat de realitzar còpies de forma remota de les dades i la configuració d’un
terminal en concret.



Esborrat selectiu de dades i/o aplicacions de forma remota.



Esborrat complet (“wipe”) del terminal i restauració de fàbrica de forma remota.



Definició de polítiques de seguretat sobre informació resident en el dispositiu: xarxes
WiFi, xifrat de dispositius, polítiques de contrasenyes.



Gestió de certificats de seguretat i encriptació.



Control remot del dispositiu.



Possibilitat de limitar la connexió dels dispositius a xarxes WiFi no segures.



Possibilitat de bloquejar o prohibir l’enviament d’informació a Google en forma de reports.



Detecció d’infraccions d’ús, com per exemple “root”.



Possibilitat d’inclusió d’una capa de seguretat i protecció pels dispositius mòbils de forma
transparent a l’usuari. Aquesta capa de seguretat ha d’incloure, com a mínim:
 Detecció d’aplicacions malicioses.
 Detecció de perills a la xarxa.
 Detecció de perills en el sistema operatiu.



Requeriments d’usuari final:


Portal d’auto-servei amb la possibilitat de, com a mínim:
 Canvi o reset de contrasenya.
 Accés al correu, calendari i contactes del terminal.
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Requeriments provisió inicial i gestió
Els requeriments per a la provisió inicial que es sol·liciten són:


Configuració inicial de polítiques i perfils d’usuari.



Enrolament inicial del parc de terminals existent a l’inici del contracte mitjançant l’ús de
programes d’aprovisionament en massa.



Configuració i personalització del panell d’administració.



Configuració i personalització del portal d’auto-servei.



Implantació inicial de les polítiques de gestió particulars de la Diputació de Barcelona i
l’ORGT.

Aquests requisits seran tasques que haurà de realitzar el contractista durant la fase d’implantació.

Es requerirà un perfil d’administrador de lectura de l’eina per als tècnics de la Diputació de
Barcelona i l’ORGT.

Addicionalment, a nivell de gestió de la plataforma, els requeriments que es sol·liciten són:


Gestió d’incidències de la plataforma.



Gestió de primer nivell.



Gestió experta o de segon nivell per a:


Tasques de configuració i gestió de la plataforma MDM.



Suport expert per a la resta de tasques.

El servei de gestió sol·licitat ha de tenir una disponibilitat de 7x24x365.

Referent als processos de prestació del servei, a més dels requeriments expressats, s’ha de tenir
en compte que el servei ha d’incloure els recursos humans necessaris per tal que es
responsabilitzin i portin a terme de les següents tasques:


Tasques relacionades amb canvis de configuració de la plataforma.



Suport expert per a totes les tasques de gestió de la flota de dispositius.



Monitoratge dels serveis: monitoratge de la disponibilitat del servei MDM.



Recepció i resolució d’incidències en 7x24x365.
App antiamenaces

Una aplicació per protegir els dispositius mòbils amb les següents característiques:


Integrada amb la plataforma MDM per poder aplicar polítiques de seguretat automàticament
basades (quarantena, escalats, notificacions) en els dispositius mòbils en cas de detectar
una amenaça.



Detecció de malware, reputació d’aplicació, navegació segura.



Polítiques de seguretat a nivell de risc que permeti identificar falsos positius.

Pàgina 181

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Demanda estimada MDM i app antiamenaces
Per donar cobertura a la gestió dels dispositius mòbils definits dins del marc del servei de telefonia
mòbil, la demanda inicial d’aquest servei ve definida per les tipologies de terminals per als perfils
V i VI.

En cas d’existir increment de línies mòbils una vegada iniciat el contracte, i per consegüent de
terminals mòbils, el contractista haurà de proporcionar els serveis de MDM amb els mateixos
requeriments tècnics com de gestió de la plataforma pels nous dispositius dins de l’import de la
present licitació.

Les plataformes proposades pels licitadors, a les seves ofertes, hauran de permetre, com a
mínim, un creixement fins al nombre total de dispositius mòbils de la solució DiBa i organismes
integrats. Tots els licitadors hauran d’indicar clarament en les seves ofertes si existeix un límit
d’enrolament de dispositius a la plataforma i, en cas afirmatiu, quin és aquest límit.

Servei Missatgeria Massiva
La Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària requereixen un servei de
missatgeria massiva per a enviar avisos per SMS als ciutadans. Aquest servei haurà d’estar
accessible tant per via correu electrònic com per via web service per tal de facilitar la integració
amb les aplicacions corporatives.

El servei proposat pels licitadors, a les seves ofertes, s’haurà d’oferir seguint els següents
requeriments:




L’enviament de missatges s’ha de poder realitzar de manera programada o de manera
instantània:


S'entén per missatgeria programada aquells SMS que tenen restricció de finestra horària
d'enviament, de manera que, malgrat el moment en què es trameti a la plataforma del
contractista, aquest no els lliurarà als destinataris en horaris nocturns, que es detallaran
durant l'execució del contracte. El temps màxim de lliurament a l'operador destí, des que
el SMS s'ha lliurat al contractista, serà de 24 hores naturals.



S'entén per missatgeria instantània, els SMS que s’han d’enviar immediatament sense
restricció de finestra horària. El temps màxim de lliurament a l'operador de telefonia destí,
des que el SMS s'ha lliurat al contractista, serà de 30 segons.



L'enviament ha d'identificar de manera segura l'emissor del missatge.

El servei de missatgeria massiva ha de:


Permetre la capacitat d’enviar un mínim de 50 SMS per segon.



Disposar d’alta disponibilitat: superior al 99%.



L’accés al servei de missatgeria massiva via correu electrònic ha de permetre la
identificació i validació de l’origen del correu rebut, la configuració dels paràmetres dels SMS,
el número destí i el text a enviar.



L’accés al servei de missatgeria massiva a través de Web Service (WS) ha de complir els
següents requeriments:


L'enviament de la informació a la plataforma del contractista es farà per un canal segur
(https). Les dades a enviar a la plataforma, a part de les dades tècniques necessàries
pel bon funcionament del Web Service, es limitaran al número del mòbil i al text del SMS
i, en cap cas, s'enviaran dades personals del receptor del SMS.
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El contractista implementarà les mesures de seguretat, xifrat i control d’accés
necessàries per a garantir la seguretat de les comunicacions cursades.



Per a realitzar la integració del servei de missatgeria massiva amb les aplicacions
corporatives, el contractista entregarà la descripció tècnica del Web Service i donarà el
suport necessari a la Diputació de Barcelona i l’ORGT per a la seva integració.

x

Servei de missatgeria massiva: inclourà un bloc de 500.000 missatges repartits entre la
Diputació de Barcelona i l’ORGT.

Es demana als licitadors oferir blocs de 500, 1.000, 50.000 i 100.000 missatges, així com d’un
missatge.
El servei de missatgeria ha de disposar d'una eina de gestió accessible a través del navegador,
mitjançant la qual es podrà consultar i fer el seguiment dels enviaments de forma diferenciada
per Diputació de Barcelona i per l’Organisme de Gestió Tributària.
Les dades que haurà d’oferir aquesta eina per a cada enviament, com a mínim, seran les
següents:
x

Identificació de cada missatge SMS per la data de lliurament de l'ORGT o de Diputació
de Barcelona, l’identificador del telèfon destinatari i el text enviat.

x

Detall de cada enviament amb indicació de la data, hora, minut i segon dels moments de
recepció a la plataforma de missatgeria i enviament cap a l'operador destinatari.

x

Detall de la resposta de l'operador amb el codi que correspongui al resultat del lliurament
al dispositiu.

El servei haurà d’incorporar el lliurament d’un informe mensual on es mostrarà diàriament:
x

els missatges rebuts al servei de missatgeria,

x

el nombre de missatges que s’han pogut entregar al destinatari,

x

i els que s’han entregat dintre del termini establert.

Subministrament, gestió i manteniment
Terminals mòbils
Els terminals mòbils tenen associada una numeració interna i una numeració pública o externa,
que podrà estar en diferents estats:


Actius quan funcionin en normalitat.



Suspensió quan un terminal no s’ha d’utilitzar durant un període curt de temps i els tècnics
de la Diputació de Barcelona o dels organismes integrats hagin comunicat al contractista que
passi a aquest estat. No es podrà cobrar cap cost associat al terminal durant aquest període.



Baixa quan es dona de baixa un mòbil i es retira d’inventari i facturació.

La següent taula detalla les necessitats que haurà de cobrir el servei ofert pel contractista a nivell
de provisió, substitució i renovació de terminals mòbils:
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Requeriment

Provisió de
terminals

 El contractista haurà de subministrar a l’inici del contracte els terminals per
a tots els usuaris, segons les característiques descrites per a cada tipus de
perfil. Aquesta renovació total del parc de terminals s’haurà de portar a
terme encara que el contractista sigui el prestador actual del servei.
 La distribució dels terminals la farà el contractista i coordinarà els treballs
amb els tècnics que la Diputació de Barcelona i l’ORGT, així com dels
organismes integrats, assignin.
 Els models subministrats hauran d’haver estat fabricats durant el darrer
any, és a dir, en cap cas s’acceptaran que s’incloguin en el catàleg models
que tinguin més d’un any d’antiguitat. Disponibilitat de peces fins a 2 anys
després de la finalització de la fabricació del model.
 El contractista haurà de lliurar un manual bàsic de configuració pels
terminals proveïts. Aquest manual hauria de ser eminentment pràctic i
contenir com a mínim:
x Instal·lació targeta SIM.
x Inici i configuració inicial.
x Configuració dels serveis interns més habituals: agenda, bústia de
veu, etc.

Substitució
de terminals
–
Estoc
mínim

 Es requereix que la substitució dels terminals avariats sigui molt àgil, per
això, el contractista haurà de facilitar els següents estocs mínims, efectuant
les corresponents reposicions durant tota la vigència del contracte per tal
de mantenir-los:
x Terminals mòbils: El 10% del número de terminals de cada perfil,
amb un mínim de 5. En el cas que aplicant l’anterior percentatge no
arribi a assolir una unitat dels perfils sol·licitats, aquest percentatge
serà acumulatiu per tal que els terminals que haurien de conformar
la farmaciola siguin lliurats a la Diputació de Barcelona, qui serà la
dipositaria dels terminals de farmaciola romanents.
x Bateries (originals del fabricant del mòbil): Es requereix un nombre
equivalent al 5% de terminals de cada model en actiu de cadascun
dels perfils, per aquells models en què la bateria sigui extraïble.
x Targetes SIM: Es requereix un nombre equivalent al 5% del nombre
de targetes en actiu, tenint en compte la variabilitat d’aquestes (sim,
microsim, nanosim, multisim, etc.).
x Accessoris: Es requereix un mínim del 5% en accessoris com
carregadors (originals de la marca i model del mòbil), fundes,
protectors i auriculars.
 A l’inici del contracte, el contractista haurà de proveir l’estoc indicat
anteriorment i reposar-ho a mesura que s’utilitzi.
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Requeriment

Renovació
de terminals

 Per tal de garantir l’operativitat dels terminals, el contractista renovarà al
llarg de la vigència del contracte, sense cost addicional, aquells terminals
que la Diputació de Barcelona i l’ORGT, així com dels organismes
integrats, sol·licitin i que portin en funcionament més temps del que
s’indica a continuació, des de l’inici del contracte:
x Perfils V i VI:
 A l’inici del contracte.
 A l’any de l’inici del contracte.
 A partir del primer any, de forma biennal sempre que el
contracte segueixi en vigor o prorrogat.
x Perfil II, III i IV: de forma biennal (el mes 25, des de la data d’inici del
contracte, i en cas d’acceptar la primera pròrroga, el mes 49 des de
la data d’inici del contracte).
 Les dates exactes les podran modificar els tècnics referents de la Diputació
de Barcelona i de l’ORGT, així com dels organismes integrats, en funció
de les necessitats del servei.
 Els models subministrats hauran d’haver estat fabricats durant el darrer
any, és a dir, en cap cas s’acceptaran que s’incloguin en el catàleg models
que tinguin més d’un any d’antiguitat.
 Es requereix que els licitadors incloguin a les seves propostes l’evolució
tecnològica de les tipologies de terminals anteriors a la realitat del mercat
en cada moment durant el període de vigència del contracte. D’aquesta
manera, per a les futures renovacions, s’assimilaran els terminals
associats a cada perfil amb els equivalents detallats al catàleg de terminals
del contractista.
 En cas que es decidís no renovar algun terminal existent, el terminal no
renovat quedarà inclòs immediatament a la farmaciola o estoc de terminals
de la Diputació.
Taula 46 - Necessitats mínimes que ha de complir el servei de telefonia mòbil

Targetes
Addicionalment als terminals mòbils i sense cost addicional, el contractista subministrarà,
gestionarà i mantindrà les targetes SIM i també les línies associades, amb les mateixes
característiques a nivell de substitució i de renovació indicades.
Serà responsabilitat del contractista adaptar el format de les targetes (SIM, microSIM, nanoSIM,
etc.) a les necessitats dels terminals i les línies proporcionades en cada moment. A més, la
Diputació de Barcelona i els organismes integrats també podran disposar de targetes multisim,
amb la mateixa numeració que la targeta principal, per aquelles línies on el terminal disposi de
doble SIM o bé usuaris amb diversos terminals associats. Aquestes targetes s'oferiran sense
cost, sota demanda de la Diputació de Barcelona i dels organismes integrats per a les línies que
així ho requereixin.

Les targetes tindran associada una tarifa plana de veu i/o una tarifa plana de dades.
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Dimensionament
Solució ens i organismes no integrats
Servei

Unitats Ens Grans

Total de línies mòbils

Unitats Resta d'Ens

1.360
Taula 47 – Número de línies mòbils

Codi servei - Quotes de comunicacions mòbils

7.360

Unitats Ens
Grans

Unitats Resta
d'Ens

Accessos a la xarxa mòbil
Accés primari 30 canals a xarxa mòbil

8

11

-

1.380

2

766

1

272

-

142

154

2.410

276

991

58

658

2

180

3

5

2

-

5

-

33

250

3

52

212

-

-

130

-

49

Tarifes planes de veu
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 200 minuts nacionals
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 500 minuts nacionals
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 1000 minuts nacionals
Tarifa plana de veu amb, com a mínim, 6000 minuts nacionals
Tarifes planes de dades
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 1 GB / Perfil III 1GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 3 GB / Perfil IV-3GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 6 GB / Perfil V-6GB
Tarifa plana de dades amb, com a mínim, 10 GB / Perfil V-10GB
Tarifa plana de dades en roaming a la resta del món fora UE, mínim
150 MB
Tarifa plana de dades en roaming a la resta del món fora UE, mínim
500 MB
Tarifa plana de dades en roaming a la resta del món fora UE, mínim 1
GB
Resta de serveis addicionals a la línia
Multisim
IP fixa / estàtica
Tarifa M2M amb com a mínim 15 MB i APN privat
Tarifa M2M amb com a mínim 15 MB
Llicència per 1 terminal plataforma MDM
Taula 48 – Serveis requerits de comunicacions mòbils

Pàgina 186

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Tipus de trànsit - Trànsit de
comunicacions mòbils
Intern entre qualsevol línia del
present procediment
A fixos nacionals

Nº de
trucades /
missatges
Ens Grans

Durada
(minuts)
Ens
Grans

Mbytes
Ens
Grans

Nº de
trucades /
missatges
Resta
d'Ens

Durada
(minuts
) Resta
d'Ens

Mbytes
Resta
d'Ens

20.083

41.356

-

91.112

175.485

-

3.429

7.654

-

81.704

186.327

-

A mòbils nacionals del mateix
operador

20.595

52.127

-

19.735

43.341

-

A mòbils nacionals de la resta
d'operadors

48.054

121.630

-

46.047

101.130

-

275

673

-

1.330

5.260

-

107

369

-

1.499

4.584

-

8

19

-

81

221

-

183

4

-

45

261

-

-

-

-

11

45

-

387

437

-

4.088

4.735

-

192

-

-

302

-

-

192

-

-

534

-

-

-

-

-

59

134

-

85

182

-

470

682

-

-

-

55

-

-

6.922

-

-

2.047

-

-

3.287

2.932

-

-

10.747

-

-

16

-

-

23

-

-

10

-

-

13

-

-

-

-

-

53

-

-

47

-

3

194

-

14

8
8
82
Taula 49 – Trànsit de comunicacions mòbils

92

-

Resta de trànsit nacional
A números 901/902
Internacionals
Tarificació addicional
Serveis d'informació
Bústia
Trucades perdudes (missatges
dictats)
Accés a continguts i Emoción
Trucades rebudes en roaming
Trucades realitzades en roaming
Dades Internet fora de tarifes
planes
Dades en roaming fora de tarifes
planes
SMS
SMS Internacional
SMS Roaming
SMS tarificació addicional
MMS
Videotrucada a mòbils nacionals

El trànsit internacional correspon a trucades amb destinació a països EU, Europa no EU i resta
del món.
El trànsit de veu i/o dades en roaming correspon a trànsit des d'Europa no EU i la resta del món.
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Solució DiBa i organismes integrats
La següent taula identifica la volumetria de consum associada a cadascun dels perfils i la qual
els licitadors han de considerar com els mínims de la seva proposta:

Perfil I

#
línies
#
línies #
línies
Altres
Diputació
ORGT
organismes
104
17
0

Trànsit destinacions
Consum dades nacionals
intern, nacionals fix
i roaming UE
i/o mòbil (min)
1GB/3GB/6GB/10GB/20GB
-

Perfil II

652

4

9

-

Perfil III

409

0

6

1GB

Perfil IV

126

35

13

Perfil V

54

10

13

6 ó 10GB

Perfil VI

13

1

0

20GB

TOTAL

1358

67

41

Il·limitat

3GB

Taula 50 - Volumetries per perfils mòbils

Independentment del perfil de l’usuari, existirà la possibilitat de realitzar upgrades de trams de
5GB i disposar dels terminals d’un perfil amb el volum de dades de la tarifa del perfil inferior.

Addicionalment a les línies d’aquests perfils, s’hauran de comptabilitzar 218 línies de Diputació
de Barcelona que actualment estan suspeses. El contractista haurà de tenir-les en compte en la
possible portabilitat i quan es vulguin activar es podrà sol·licitar per aquestes qualsevol dels
perfils anteriorment identificats.
Per tant, la volumetria global de línies que el licitador haurà de tenir en compte en la seva oferta
és:

TOTAL

# línies Diputació

# línies ORGT

1.563

150

#
línies
organismes
41

Altres

Taula 51: Resum volumetria mòbils de la solució DiBa

Per tal de què els licitadors puguin valorar la volumetria de missatges que haurà de suportar el
servei de missatgeria massiva, s’ha realitzat una estimació del màxim de missatges anuals
segons l’increment de tràmits que envien un avís via SMS (com per exemple el servei de cita
prèvia d’Hisenda):


Actualment, el nombre de missatges que l’ORGT envia anualment és de 700.000. L’ORGT
preveu que es lliuraran a la plataforma de missatgeria massiva un màxim de 1.500.000
missatges anuals.



Per la Diputació de Barcelona s’estimen en 500.000 missatges anuals.
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Pla d’implantació
Model d’implantació
En cas de mantenir el contractista: El contractista identificarà els serveis nous i els que es
mantenen. Als serveis que es mantinguin s’aplicarà el canvi de tarifes.
Pels serveis nous es generarà el Pla d’implantació seguint el procediment com si fos “en cas de
canvi de contractista” i els informes d’implantació i seguiment.

En cas de canvi de contractista:





El contractista identificarà un responsable operatiu de la gestió de riscos.



Es detallaran els procediments organitzatius i tècnics (i terminis associats) necessaris
per assegurar una migració transparent als usuaris de les entitats participants en el
present procés.



Les migracions es realitzaran en l’horari validat per l’entitat corresponent en cada cas
amb la finalitat de minimitzar la indisponiblitat dels serveis. Aquests horaris podran ser
de nits i caps de setmana, si així ho requereix l’entitat.



S’entregaran els informes d’implantació i seguiment del projecte.

Els licitadors hauran de tenir en compte, a les seves propostes, a la fase de posada en
marxa i com a mínim, el següent:
x

Configuració i enrolament del servei MDM: en el cas concret del servei de gestió de
dispositius mòbils, el contractista haurà de configurar la plataforma de gestió per tal de
garantir un correcte funcionament de la mateixa, segons les característiques de
configuració validades pels ens que disposin del servei.

x

Servei de comunicacions de veu mòbil, connectivitat xarxa fixa-mòbil i servei M2M,
s’inclou la instal·lació de tots els elements tècnics necessaris per donar els serveis de
connectivitat amb la xarxa de veu mòbil, el subministrament de les línies de
comunicacions necessàries, els terminals mòbils i les targetes SIM necessàries,
segons els requeriments expressats en aquest plec.
Les intervencions que s'hagin de dur a terme a les diferents seus han de coordinar-se
amb l'interlocutor tècnic de cada ens adscrit. Aquestes intervencions es realitzaran en
les finestres de manteniment acordades prèviament, realitzant-se sempre en l’horari que
minimitzi la indisponiblitat del servei. Aquests horaris poden ser nits i caps de setmana
en aquells casos en que la criticitat de la seu ho requereixi.
El contractista haurà etiquetar els equips, el cablatge i qualsevol altra element
susceptible de ser etiquetat, en cas que apliqui per al servei ofert i no estiguin etiquetats.
S’ha de destacar que, en cas que apliqui per al servei ofert, aquest etiquetatge i la
documentació es realitzarà d'acord amb la normativa definida per a cada ens adscrit.

x

Servei de missatgeria massiva, s’inclou la instal·lació de tots els elements
tècnics necessaris per a donar el servei de missatgeria massiva.

Requeriments específics de la solució DiBa i organismes integrats
La Diputació de Barcelona i els organismes integrats es reserven el dret a modificar el calendari
proposat pel contractista.
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x

Configuració i enrolament: com a pas previ a la migració de les línies mòbils i la distribució
dels terminals als usuaris finals, es requereix que s’hagi realitzat la configuració de la
plataforma, l’enrolament de tots els terminals a la mateixa i la configuració inicial de tots
els terminals amb les característiques bàsiques indicades per la Diputació de Barcelona.

x

Servei de connectivitat xarxa fixa-mòbil: Es tindrà connectat la central en xarxa del Lot1
amb un termini de 120 dies.
Terminis de la fase d’implantació
Terminis implantació pels ens

El termini d’implantació dels serveis contemplats en el present lot ha de ser com a màxim de 180
dies (6 mesos) a comptar a partir de la data de l’inici de la vigència del contracte.

S’ha de tenir en compte que, per motius jurídics/administratius, per alguns ajuntaments, l’inici de
la vigència del contracte serà posterior, així que els terminis i els nivells d’acord de servei
relacionats s’aplicaran respecte a aquesta data.

Terminis implantació per a la Diputació de Barcelona i organismes
integrats
Tenint com a base el calendari global el termini d’implantació dels serveis inclosos en el present
lot ha de ser com a màxim de 180 dies (6 mesos) a comptar a partir de la data de signatura del
contracte.
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Il·lustració 32 - Planificació temptativa fase d'implantació dels serveis (LOT 2)

El període d’implantació dels serveis objecte d’aquest lot, entès com el temps entre la data d’inici
del contracte i l’acceptació total del servei sense objeccions, no ha de ser superior a:


Sis (6) mesos pels serveis de comunicacions de veu mòbil.



Dos (2) mesos pel servei de missatgeria massiva. Es considerarà que el servei està implantat
quan:


s’enviïn els missatges per la plataforma del contractista.



es pugui consultar via web els enviaments realitzats,



i es pugui consultar l’informe mensual.



Tres (3) mesos pel servei de gestió de dispositius mòbils.



Tres (3) mesos per a la implantació de l’eina per la facturació automàtica i personalitzada per
fer la facturació de les quotes i accés remot. Tres mesos addicionals, sis (6) mesos per a
afegir el trànsit a l’eina.



Quatre (4) mesos pels serveis de comunicacions xarxa fixa-mòbil.

Les penalitats associades al període d’implantació es detallen a l’apartat 7.7.

Els terminis de referència proposats anteriorment, defineixen els terminis màxims en que
cadascun dels serveis haurà d’estar operatiu, computats a partir de la data d’inici del contracte
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fins a la data en que es doni la conformitat per part de l’Oficina Tècnica, mitjançant la
corresponent Acta d’Acceptació validada, i sense objeccions, per a tots els serveis i seus.
Pla d’explotació: Oficina d’Explotació
Composició
La proposta dels licitadors inclourà una OEC2 (Oficina d’Explotació Corporativa del LOT2) amb
una Àrea tècnica.

Funcions de l’Àrea Tècnica
L’Àrea Tècnica estarà formada per varis equips tècnics amb la finalitat de realitzar una correcta
gestió i monitoratge del servei mòbil. Aquesta àrea farà la gestió diària del servei, el suport davant
de problemàtiques específiques i/o l’escalat a equips interns del contractista més especialitzats.
Aquesta àrea està integrada per un responsable tècnic, per l’equip d’explotació i per l’Assessor
Tècnic Client (ATC).

El responsable tècnic és el responsable del funcionament dels serveis i de la millora continua.
També seran l’interlocutor tècnic directe amb les persones designades per les entitats.
La seva missió és planificar i controlar l'execució del servei. Tindrà responsabilitat sobre els
recursos assignats al contracte, tant d’humans com de materials. Serà responsable del control i
coordinació de les empreses col·laboradores del contractista, si s’escauen, i del calendari
d’implantació del contracte, gestionant les mesures correctores que s'hagin d'aplicar. Actuarà
com a director de tota l’OEC2, davant de les entitats destinatàries durant la vigència del contracte.
Els licitadors tenen l’opció d’assignar un director per fer aquestes funcions.

Per tant, amb la finalitat de garantir la correcta execució del servei, el responsable tècnic ha de
realitzar les següents funcions:


Seguiment del compliment dels ANS.



Supervisar l'actuació de l’equip tècnic.



Aprovar cadascuna de les fases d’implantació i validar-les al finalitzar.



Donar suport a la correcta comunicació, facilitant i coordinant la realització reunions, preses
de dades i qualsevol altra actuació que es consideri oportuna.



Prendre decisions davant les contingències que puguin afectar la marxa del servei.



Gestió dels processos i de les incidències de la facturació, analitzant i detectant els errors i
aplicant les mesures correctores

L’equip d’explotació tindrà les següents tasques associades:


Anàlisi i avaluació dels sistemes i equips gestionats del servei:


Processos d’altes, baixes i modificacions.



Supervisió d’alarmes proporcionades per les eines / plataformes de gestió.



Gestió de les tasques logístiques i administratives.



Tramitació, control i seguiment de totes les peticions, reclamacions i altres comunicacions de
les entitats destinatàries cap al contractista.
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Suport al desplegament assessorant en les millors pràctiques utilitzades.



Diagnòstic, filtratge i obertura d’incidències tècniques.



Suport en consultes tècniques realitzades pels responsables del servei.

Es consideren tasques associades a l’ATC: la implantació dels sistemes, seguiment operatiu del
contracte, coordinació de les relacions entre l’àrea tècnica i els equips interns de suport propis
del contractista. Es demana que porti a terme:


Suport a la planificació i coordinació de totes les activitats relacionades amb la prestació del
servei, tant amb les àrees internes implicades com amb qualsevol agent extern, i assistir en
totes les fases de l‘escalat d’avaries.



Suport a la determinació de dates amb el client i amb l’OEC2 de les visites i actuacions
necessàries: instal·lació, prova pilot de funcionament (si fos necessària), seguiment de
posada en servei i qualsevol tasca que es cregui adient.



Elaboració d’informes i control de la planta instal·lada.



Serà el responsable d’elaborar les guies d’explotació i parametritzar els dispositius segons
les necessitats del servei per estandarditzar-los.



Serà el responsable de parametritzar les eines emprades per prestar el servei.



Assessorament sobre noves funcionalitats.

Perfils de l’OEC2
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els
requisits de titulació i experiència exigits en el plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a
l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de la Diputació de Barcelona
del compliment d’aquells requisits.

Enginyer d’explotació


Titulació universitària grau superior o mitjà en àrees tècniques.



Coneixements específics, acreditables, relatius a tecnologies de telecomunicacions, telefonia
IP o xarxes locals amb equipament Extrem, Arista o Allot.



Experiència de al menys tres anys, realitzant activitats similars.



Anglès a nivell de lectura i traducció.

Tècnic administratiu (Perfil Tècnic Auxiliar)


Titulació FP o similar en àrees tècnic-administratives o coneixements específics,
acreditables, relatius a tecnologies de sistemes i a sistemes d’administració general.



Experiència acreditada de més de 2 anys en l’ús de les eines del contractista.



Experiència en l’ús d’eines de gestió ofimàtica.



Coneixements d’Anglès a nivell de lectura i traducció.

Assessor tècnic client (ATC)


Titulació universitària de grau Mitjà o Superior.
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Experiència a l’empresa de més de 5 anys i coneixements previs de:


Execució de Projectes.



Productes i serveis de Telecomunicació.



Sistemes de gestió.



Aplicacions Corporatives.



Habilitat per a organitzar, coordinar i planificar tasques i funcions.



Capacitat de decisió.



Facilitat en la comunicació amb els clients. Actitud en el treball: dedicació, implicació i
disponibilitat.

Dimensionament de l’OEC2
El personal mínim requerit, per a l’Oficina d’Explotació descrit en aquest apartat 7.5.4 i per a la
gestió comercial descrit a l’apartat 6.6, estan detallats al següent quadre, encara que els licitadors
els dimensionaran adequadament per a assolir els Acords de Nivells de Servei.

Explotació

ATC
Enginyer
d’explotaci
ó
Tècnic
Auxiliar
Tècnic de
sistemes
Assessor
Tècnic
Client
Gestor del
contracte
Enginyer de
pre-venda
Comercials

Àrea Tècnica
Responsabl
Implants
e tècnic

Gestió comercial

CAU

Àrea de Control
i Seguiment
Àrea comercial
(Facturació)

1
a determinar pel
licitador

2
a determinar
pel licitador
2

1
a determinar pel
licitador
3
Taula 52 – Dimensionament mínims LOT2 i perfils demanats

L’empresa 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, i també els drets i obligacions derivats de la relació
contractual entre empleat/empleador.

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 el plecs objecte del contracte. L’empresa contractista haurà
d’organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte.
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Respecte als canvis de personal, si es tracta d’un canvi es garantirà un termini de superposició
mínim d’ambdues persones de, al menys, dues setmanes, per assegurar una correcta
transmissió del coneixement, i sempre amb avís previ a les entitats destinatàries d’almenys
quatre setmanes abans de la substitució, sent desitjable sempre més un mes d’antelació.

Els implantadors s’ubicaran a les dependències de Diputació de Barcelona. No obstant, el
contractista haurà de disposar d’un indret per ubicar a la resta d’àrees i cobrir el suport de
7x24x365 per a tots els serveis.

La Diputació de Barcelona proveirà d’un espai de treball amb taula, cadira i tensió elèctrica pel
personal ubicat a dependències de la Diputació de Barcelona. Tot l’equipament que empri el
personal no tindrà cap cost per la Diputació de Barcelona i serà responsabilitat del contractista
(PC’s, programaris, tallafocs, switchs, línies de comunicació, etc.).

Dimensionament de l’Àrea Tècnica
Aquesta àrea, almenys, estarà composada per:


Almenys un responsable tècnic amb perfil d’enginyer d’explotació amb dedicació exclusiva i
a les dependències del contractista.



Dos “Implants o implantadors” mòbils, perfils de tècnic administratiu amb dedicació exclusiva
i jornada partida (de 8hx5dies, de dilluns a divendres, els no festius a Barcelona ciutat).
Estaran ubicats a les dependències de la Diputació de Barcelona on sigui la DSTSC (Direcció
de Serveis de Tecnologia i Sistemes Corporatius). Actualment està al Pavelló Migjorn del
recinte de les Llars Mundet. Un tècnic gestionarà l’àmbit de la Diputació de Barcelona i ha de
tenir la capacitat de desplaçar-se per atendre necessitats puntuals del servei. L’altre tècnic
gestionarà l’àmbit municipal. En cas d’absència d’un implantador, l’altre s’encarregarà de
formar al substitut per a evitar que el servei es vegi afectat.



Un CAU dimensionat adequadament per a atendre els serveis contractats amb un servei de
7x24x365.



Un ATC amb dedicació exclusiva per a la Diputació de Barcelona i els organismes, i els
necessaris amb dedicació compartida entre la resta d’ens adscrits, amb menys de 50.000
habitants.



Un ATC amb dedicació exclusiva pels ens adscrits de més de 50.000 habitants o Ens grans.

Per personalitzar el servei amb els Ens grans i donat l’elevat nombre de serveis i línies a
gestionar, es demanarà un preu d’ampliació per a un implant addicional compartit o exclusiu, en
jornada sencera o mitja jornada, que garantirà una interlocució diferenciada amb els equips
tècnics de dits ajuntaments.

Gestió comercial i facturació
Perfil i dimensionament equip de gestió comercial
L’equip es dimensionarà sempre per mantenir els ANS fixats. El mínim demanat:


Un gestor del contracte dedicat amb exclusivitat.

Pàgina 195

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



Equip d’almenys 3 comercials amb exclusivitat repartits per la demarcació de Barcelona.

El Gestor del Contracte és responsable de l'oferta econòmica, gestionarà les peticions de
caràcter econòmic i comercial, mantindrà reunions periòdiques amb la Diputació de Barcelona i
les entitats destinatàries i l’OEC1 per fer un seguiment continu del servei ofert.

L’enginyer de pre-venda amb més de 5 anys d’experiència amb grans comptes, que presti suport
a nivell d’enginyeria de nous productes i compatibilitzar-los amb les solucions existents en aquest
plec.

L’equip de gestió comercial oferirà atenció telefònica els dies laborables de 9h a 17h.

Pel seguiment de la facturació, el licitador oferirà un servei per fer el seguiment amb el personal
que cregui adient per aquesta funció. Haurà de treballar amb l’àrea tècnica i la comercial.

Requeriments específics de la solució DiBa i organismes integrats
L’eina per fer el seguiment de la facturació també ha de permetre les següents facilitats:


Seguiment de la facturació per extensió mòbil amb els costos fixos i de trànsit, amb els
mateixos conceptes de la facturació mensual.



Informació detallada de tots els costos fixos i de trucades indicant el detall dels tipus de
trucades sortints. Aquest detall serà exportable en un format de BBDD o de text per ser tractat
per la Diputació de Barcelona o els organismes integrats. Inclourà les següents dades:
quotes i imports variables: tipus trucada, tipus destí, número destí, data, hora, temps/dades,
unitats, import segons contracte i descompte (si hagués).

Pla de qualitat
Per a la gestió i seguiment dels serveis prestats pel contractista objecte d’aquest lot, es defineixen
uns Acords de Nivell de Servei (ANS) que hauran de regir durant tota la duració del contracte i
que seran monitorats per tal d’avaluar la qualitat i gestió dels serveis, a través d’uns indicadors
que parametritzin el grau de consecució acordat per a cadascun dels serveis.

Els indicadors tindran la següent estructura:


Codi: Codificació de l’indicador. Indicat amb un ordinal seguit d’un acrònim de l’àmbit
d’aplicació de l’indicador segons la següent taula:
Àmbit d'ANS

Acrònim

Devolució del servei

DEVO

Disponibilitat

DISP

Facturació

FACT

Gestió comercial

GCOM
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Implantació dels serveis

IMPL

Gestió d’incidències

INCI

Informes

INFO

Peticions de canvis o modificacions de
servei
PCS
Provisió

PROV

Qualitat del servei

QOS

Taula 53: Taula d'ANS del LOT2



Àmbit d’aplicació: Indica si l’indicador s’aplica amb caràcter general (ens/corpo) o
específicament per la solució (ens, corpo).
 Indicador: Nom de l’indicador.
 Mètrica: Definició de l’indicador i de l’objectiu de mesura.
 Fórmula de càlcul: Fórmula pel càlcul de l’indicador o parametrització del nivell segons
una escala de valorització.
 Valor límit: Valor mínim/màxim a partir del qual l’indicador compleix amb l’acord de nivell
de servei acordat.
 Penalitat: Percentatge o import a satisfer pel contractista en cas d’incompliment del valor
límit acordat.
És important remarcar que els valors límit (VL) indicats en les següents taules defineixen els
requeriments mínims establerts. Aquests valors podran ser millorats pel licitador, en aquest cas
s’utilitzarà el valor proposat pel càlcul dels ANS i les penalitats associades.
Definicions:
Per a la concreció dels ANS que es detallen en els següents apartats, es consideren els següents
aspectes:
Nivell de criticitat:
S’estableixen nivells de criticitat segons el tipus de seu i/o terminal i/o servei:


Criticitat alta: A nivell de servei, es consideren d’alta criticitat la interconnexió amb la
xarxa mòbil i la interconnexió amb la centraleta en xarxa que proveeix el contractista del
Lot 1. També es consideren amb aquesta criticitat qualsevol incidència sobre els
terminals de gamma VI corporativa o en aquells pertanyents al servei de policia local i
sociosanitaris dels ens adscrits.



Criticitat mitja: es consideren amb aquesta criticitat qualsevol incidència sobre els
terminals de la gamma V corporativa o la gamma alta dels ens adscrits.

Nivell d’afectació:
S’han establert tres nivells d’afectació:


Molt greu:
Es considera que existeix una afectació molt greu quan esdevé una incidència o
problema que té una afectació superior al 50% dels usuaris, existeix un servei
completament afectat, existeix una incomunicació total o bé impacta a una
seu/terminals/servei considerada d’alta criticitat (amb independència del nombre
d’usuaris afectats).



Greu:
Es considera que existeix una afectació greu quan esdevé una incidència o
problema que té una afectació d’entre el 20% i el 50% dels usuaris o bé existeix
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un servei amb degradació parcial o bé impacta a una seu/terminals/servei
considerada de criticitat mitja (amb independència del nombre d’usuaris afectats).


Lleu:
Es considera que existeix una afectació greu quan esdevé una incidència o
problema que té una afectació menor al 20% dels usuaris o bé no existeix
degradació.

Qualsevol avaria, petició d'oferta, petició de provisió, petició d'informe, o sol·licitud de qualsevol
tipus es podrà considerar aturada en el cas que existeixi qualsevol impediment per part del client
què no permeti les actuacions necessàries per a la resolució de la mateixa.
Aquesta classificació és vàlida per a totes les incidències i peticions reportades al i pel personal
de l’empresa adjudicatària.

El nivell de prioritat serà assignat pels tècnics de l’empresa, sense perjudici que un posterior
anàlisi de la incidència (i la seva afectació al normal desenvolupament del servei) per part dels
tècnics designats pels ens adscrits, aconselli canviar el nivell de prioritat assignat.

En cas que la resolució de l’actuació (incidència, petició, canvi) depengui dels propis ens adscrits,
el contractista podrà aturar la comptabilització del temps, excepte quan les tasques estiguin
contemplades en aquest servei. S’haurà de notificar als tècnics designats pels ens adscrits, per
la seva acceptació, els canvis d’estat de les incidències, peticions i canvis que suposin l’aturada
del temps.

A continuació la taula d’ANS:
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Penalitat
Codi
200-DEVO

Àmbit
d'aplicació
ens/corpo

201-DEVO

ens/corpo

Lliurament
devolució

202-DEVO

ens/corpo

Lliurament de
final del servei

203-DISP

ens/corpo

% Disponibilitat de la xarxa Percentatge
de
temps
mòbil
mensual en que el servei
està disponible.

204-DISP

ens/corpo

% Disponibilitat individual Percentatge
de
temps Disp indiv = (T total mensual - T > = 99,9%
de l’accés primari
mensual en que està no disponible) / (T total mensual)
disponible
el
servei
individualment.

en no superar-se el llindar, 40€ per cada servei
afectat fins assolir la màxima penalitat prevista per
la llei.

205-DISP

ens

% Disponibilitat individual Percentatge
de
temps Disp indiv = (T total mensual - T >= 95%
de l’enllaç amb FCT o mensual en que està no disponible) / (T total mensual)
tecnologia alternativa.
disponible
el
servei
individualment.

en no superar-se el llindar, 20€ per cada servei
afectat fins assolir la màxima penalitat prevista per
la llei.

206-DISP

ens/corpo

% Disponibilitat individual Percentatge
de
temps % disponibilitat individual = >= 99,9%
del troncal SIP
mensual en que està (Ttotal mensual – Tno disponible)
disponible
el
servei / (Ttotal mensual)
individualment.

en no superar-se el llindar, 40€ per cada servei
afectat fins assolir la màxima penalitat prevista per
la llei.

207-FACT

ens/corpo

Adequació de la factura a Validació
dels
serveis % Correcció = ABS (Import fact - > 99,99%
per
l'operador import incorrecte) / Import fact
serveis, dimensionats i facturats
costos contractats
adjudicatari en dimensionat i
cost.

en no superar-se el llindar, un 2% del import de les
factures no adequades fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

Indicador
Mètrica
Fórmula de càlcul
Actualització del Pla de 1 mes abans de la finalització (en blanc)
devolució
del contracte

del

Pla

de Abans de 12 mesos abans
de
la
finalització
del
contracte

l’informe 1 Setmana abans de la
finalització del contracte
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Valor límit
1 mes abans de la en superar-se el llindar per dia o fracció, 50€
finalització
del diaris per cadascun del ens afectats parcial o
complertament fins assolir la màxima penalitat
contracte
prevista per la llei.
(en blanc)
12 mesos abans de en superar-se el llindar per dia o fracció, 50€
la finalització del diaris per cadascun del ens afectats parcial o
complertament fins assolir la màxima penalitat
contracte
prevista per la llei.
(en blanc)
1 setmana abans de en superar-se el llindar per dia o fracció, 100€
finalitzar el contracte diaris per cadascun del ens afectats parcial o
complertament fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
% disponibilitat = (Ttotal mensual >= 99,9%
en no superar-se el llindar, 30€ per cada servei
– Tno disponible) / (Ttotal
afectat fins assolir la màxima penalitat prevista per
mensual)
la llei.
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208-FACT

ens/corpo

Lliurament de la facturació Temps màxim transcorregut Temps facturació = T factura - T 30 dies
en termini
des de que es genera el última trucada
trànsit (última trucada) fins a
la recepció de la factura
(suport paper + detall en
suport electrònic)

209GCOM

ens/corpo

Garantia
tecnològica.

210GCOM

ens/corpo

Temps
de
resposta
comercial per a serveis
existents en el catàleg del
contracte
que
no
requereixen realització de
projectes o estudis

d'evolució (en blanc)

(en blanc)

almenys
anual

en superar-se el llindar per dia o fracció, 50€ per
cadascuna de les factures endarrerides fins assolir
la màxima penalitat prevista per la llei.

1

reunió ONS-Objectiu de Nivell de Servei

Temps màxim transcorregut Tresposta comercial = Tresposta < 7 dies natural des en superar-se el llindar 50€ diaris per cadascun
dels serveis afectats, parcial o complertament, fins
des de la petició d'oferta de – Tsol·licitud
de la sol·licitud
assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
serveis / projectes per part
del client fins a la recepció
d'aquesta.
NOTA: Es podran considerar
com no retornades aquelles
ofertes que no s'adeqüin a la
sol·licitud.
NOTA: Es podrà sol·licitar
resposta de forma urgent, en
cas de necessitat.
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211GCOM

ens/corpo

Temps
de
resposta
comercial per a serveis
que requereixen realització
de projectes o estudis

Temps màxim transcorregut Tresposta comercial = Tresposta < 30 dies natural des en superar-se el llindar, 50€ diaris per cadascun
dels serveis afectats, parcial o complertament, fins
des de la petició d'oferta de – Tsol·licitud
de la sol·licitud
assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
serveis / projectes per part
del client fins a la recepció
d'aquesta.
NOTA: Es podran considerar
com no retornades aquelles
ofertes que no s'adeqüin a la
sol·licitud.
NOTA: Es podrà sol·licitar
resposta de forma urgent, en
cas de necessitat.

212-IMPL

ens/corpo

Generació
automatisme
per
a
l’elaboració
automàtica de la facturació
en el format indicat per la
Diputació i les entitats
destinatàries (Fase I)

Temps des de la data d’inici Tgeneració_automatisme
del contracte fins a que el Tvalidació
contractista
presenta Tdata_inici_contracte
l’automatisme per a generar
les factures i aquest és
validat

= <= Data d'inici de 500€ en superar el llindar i per cada 5 dies laborals
– contracte + 3 mesos per sobre de la data fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

213-IMPL

ens/corpo

Generació
automatisme
per
a
l’elaboració
automàtica de la facturació
en el format indicat per la
Diputació i les entitats
destinatàries (Fase II)

Temps des de la data d’inici Tgeneració_automatisme
del contracte fins a que el Tvalidació
contractista
presenta Tdata_inici_contracte
l’automatisme per a generar
les factures i aquest és
validat

= <= Data d'inici de 500€ en superar el llindar i per cada 5 dies laborals
– contracte + 6 mesos per sobre de la data fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

214-IMPL

ens/corpo

Gestió
MDM
dispositius mòbils

215-IMPL

ens/corpo

216-IMPL

ens/corpo

dels Abans
dels
3
mesos Tgdm = Tlliurament - Tinici_con posteriors a la data d’inici del Ta
contracte
Lliurament de l’informe Abans de 30 dies posteriors (en blanc)
a la finalització del termini
final d’implantació
d’implantació
Lliurament
d'implantació

<= Data inici de en superar-se el llindar per dia o fracció, 30€ per
contracte + 3 mesos cadascun dels dispositius afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.
<= Data inici de per cada dia o fracció que es superi el llindar 500€
contracte + 6 mesos fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

Pla Abans de 30 dies posteriors Temps informes = T (inici <= Data inici de per cada dia o fracció que es superi el llindar 1000€
a la data d’inici del contracte contracte +30) – T lliurament
contracte + 1 mesos fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
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217-IMPL

ens/corpo

Endarreriment
del
lliurament setmanal dels
informes
seguiment
d’implantació (migració)

Temps
d'endarreriment Temps informes = Tlliurament
transcorregut des de la data informe – Tlliurament previst de lliurament prevista fins al Taturada
lliurament dels informes
corresponents.

218-IMPL

ens/corpo

219-IMPL

corpo

220-IMPL

corpo

Posada en marxa dels Abans
dels
6
mesos Tscvm = Tlliurament - Tinici_con <= Data inici de en superar-se el llindar per dia o fracció, 100€
serveis de comunicacions posteriors a la data d’inici del - Ta
contracte + 6 mesos diaris per cadascun del ens afectats parcial o
de veu mòbil
complertament fins assolir la màxima penalitat
contracte
prevista per la llei.
Posada en marxa dels Abans
dels
4
mesos Tscxfm = Tlliurament - Tinici_con <= Data inici de en superar-se el llindar per dia o fracció, 100€
serveis de comunicacions posteriors a la data inici del - Ta
contracte + 4 mesos diaris per cadascun del ens afectats parcial o
xarxa fixa-mòbil
complertament fins assolir la màxima penalitat
contracte
prevista per la llei.
Temps màxim per a la Temps màxim transcorregut Tsmm = Tlliurament - Tinici_con - <= Data inici de 100 € per cada setmana d’endarreriment
implantació de la solució des de la data d’inici del Ta
contracte + 2 mesos
de missatgeria massiva
contracte
fins
que
el
contractista implanta de
forma efectiva el servei de
missatgeria massiva.

221-IMPL

ens/corpo

Temps
màxim
de Temps
màxim
de
no Tmp=Tentrega-TSol·licitudportabilitat de numeració operació per cada línia o Taturada
mòbil.
rang de línies portades
Nota: Aquest ANS és vàlid
també en migracions al
llarg de la durada del
contracte.

222-INCI

ens/corpo

% de trucades no ateses

= < 2%
/

en superar-se el llindar 100€ per cadascun del ens
afectats parcial o complertament fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

223-INCI

ens/corpo

Temps mig d’espera en les Temps
mig
d’espera Tmig espera = Suma (Tespera de < 30"
trucades
setmanal de les trucades al totes les trucades realitzades) /
número d’atenció a l’usuari total de trucades realitzades
24x7 del contractista

en superar-se el llindar, 50€ per cadascun del ens
afectats , parcial o complertament, fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

% de trucades no ateses en %
trucades_no
ateses
ateses
el número d’atenció a l’usuari (trucades_no
24x7 del contractista, el trucades_totals)
període de mesura serà
setmanal.
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els dimecres de per cada dia o fracció que es superi el llindar 150€
cada mes o següent fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
dia laborable més
proper
cas
que
siguin festius.

<= 6hores
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224-INCI

ens/corpo

Percentatge
màxim
d'incidències o avaries
repetides en 10 dies
naturals

Percentatge
màxim % Avaries rep = (núm. avaries < 2%
d'incidències
o
avaries repetides en 10 dies) / (nº avaries
mensuals que s'han repetit mensuals)
dins d'un període temporal
de 10 dies naturals

en superar-se el llindar, 20% de la quota mensual
per cadascun dels serveis afectats o 30€ per cada
servei afectat fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.

225-INCI

ens/corpo

Proactivitat

Percentatge d'incidències o % Proact = (núm. incidències >= 90%
avaries detectades en un proactiv mensuals) / (nombre
mes per l'operador amb total incidències mensuals)
anterioritat
a
la
seva
notificació per part del client.

en no superar-se el llindar, 20% de la quota
mensual per cadascun dels serveis afectats o 30€
per cada servei afectat fins assolir la màxima
penalitat prevista per la llei.

226-INCI

ens/corpo

Temps
de
resolució Temps màxim transcorregut Tresolució incidències greus = < 7h
d’incidències greus
entre la notificació (entès Tresolució - Tnotificació
com
detecció)
d'una Taturada
incidència d'avaria greu i la
resolució d'aquesta per part
del contractista.

en superar-se el llindar per hora o fracció, un 15%
de la quota mensual de cadascun dels serveis
afectats o 75€ per cadascun dels serveis afectats
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

227-INCI

ens/corpo

Temps
de
resolució Temps màxim transcorregut Tresolució incidències molt greus < 4h
d'incidències o avaries entre la notificació (entès = Tresolució - Tnotificació molt greus
com
detecció)
d'una Taturada
incidència o avaria molt greu
i la resolució d'aquesta

en superar-se el llindar per hora o fracció, un 20%
de la quota mensual de cadascun dels serveis
afectats o 100€ per cadascun dels serveis afectats
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

228-INCI

ens/corpo

Temps
de
resolució Temps màxim transcorregut Tresolució incidències lleus = < 24h
d'incidències o avaries entre la notificació (entès Tresolució - Tnotificació
lleus
com
detecció)
d'una Taturada
incidència o avaria lleu i la
resolució d'aquesta.

en superar-se el llindar per hora o fracció, un 10%
de la quota mensual de cadascun dels serveis
afectats o 30€ per cadascun dels serveis afectats
fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.

229-INFO

ens/corpo

Lliurament
d’ANS

per cada dia o fracció que es superi el llindar 200€

d'informes Temps transcorregut des del Temps informes = T lliurament <= 25 dies naturals
final
d'un
període
de informe – T final mostreig - Ta
mostreig fins al lliurament
dels informes corresponents.
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230-INFO

ens/corpo

Lliurament
informes
globals semestrals dels
inventaris dels serveis
contractats, així com el
resum dels costos tant en
concepte de quotes com
de trànsit

Temps transcorregut des del Temps informes = T lliurament <= 180 dies naturals per cada dia o fracció que es superi el llindar 500€
final
d'un
període
de informe – T final mostreig - Ta
mostreig fins al lliurament
dels informes corresponents.
El primer informe s’ha de
lliurar abans dels 180 dies
posteriors a la data d’inici del
contracte

231-INFO

ens/corpo

Endarreriment
del
lliurament setmanal dels
informes
seguiment
d’incidències

Temps
d'endarreriment Temps informes = Tlliurament
transcorregut des de la data informe – Tlliurament previst de lliurament prevista fins al Taturada
lliurament dels informes
corresponents.

232-PCS

ens/corpo

Activació roaming

Temps màxim transcorregut Tpetició = Tactivació - Tsol·licitud Immediat
entre la sol·licitud d’activació - Ta
de roaming per part del client
i l’execució efectiva per part
del
contractista
amb
aplicabilitat en factura.

233-PCS

ens/corpo

Enrolament
MDM
terminals existents.

234-PCS

ens/corpo

Gestió
de
canvis
i Temps màxim transcorregut Tprovisió
=
Tlliurament
activacions de serveis entre la sol·licitud de Tsol·licitud - Ta
suplementaris
modificació o baixa d'un
servei per part del client i
l’execució efectiva per part
del contractista.

de Temps màxim transcorregut Tenrolament =
entre la sol·licitud d’una nova Tsol·licitud - Ta
alta en el sistema MDM fins a
la
seva
alta
efectiva
(enrolament i configuració).
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Tenrolat

els dimecres de per cada dia o fracció que es superi el llindar 50€
cada mes o següent fins assolir la màxima penalitat prevista per la llei.
dia laborable més
proper
cas
que
siguin festius.
Cost del trànsit realitzat en roaming des de la
sol·licitud fins a l’execució efectiva per part del
contractista

- <= 5 dies naturals

en superar-se el llindar per dia o fracció, 10€ per
cadascun de les altes afectades fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

- <= 1 dia

en superar-se el llindar, 20€ per cadascun dels
serveis afectats fins assolir la màxima penalitat
prevista per la llei.
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235-PROV

ens/corpo

Temps màxim de provisió Temps màxim transcorregut Tprovisió
=
Tliurament
d’accés primari
entre la sol·licitud del servei Tsol·licitud - Taturada
per part del client i el
lliurament del mateix.

- <= 30 dies naturals

en superar-se el llindar per dia o fracció, 150€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

236-PROV

ens/corpo

Temps màxim de provisió Temps màxim transcorregut Tprovisió
=
Tliurament
d’accés troncal SIP
entre la sol·licitud del servei Tsol·licitud - Taturada
per part del client i el
lliurament del mateix.

- <= 45 dies naturals

en superar-se el llindar per dia o fracció, 200€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

237-PROV

ens

Temps màxim de provisió Temps màxim transcorregut Tprovisió
=
Tliurament
d’enllaç amb FCT o entre la sol·licitud del servei Tsol·licitud - Taturada
tecnologia alternativa
per part del client i el
lliurament del mateix.

- <= 15 dies naturals

en superar-se el llindar per dia o fracció, 50€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.

238-PROV

ens/corpo

Temps màxim de provisió Temps màxim transcorregut Tprovisió
=
Tliurament
de noves altes de línies entre la sol·licitud del servei Tsol·licitud - Taturada
sense terminal.
per part del client i el
lliurament
del
mateix.

- < 2 dies naturals des en superar-se el llindar per dia o fracció, 20€ per
de la sol·licitud. cadascun dels serveis afectats fins assolir la
NOTA: Si aquest màxima penalitat prevista per la llei.
termini finalitzés en
un
dia
festiu,
s'entendrà prorrogat
fins el primer dia
laborable següent.

NOTA: No s’inclou dins
d’aquest temps el temps de
provisió de terminal.
239-PROV

ens/corpo

Temps màxim de provisió
de noves altes de línies
amb terminal i serveis
associats.

Temps màxim transcorregut Tprovisió
=
Tliurament
entre la sol·licitud del Tsol·licitud - Taturada
terminal per part del client i el
lliurament del mateix.

240-QOS

ens/corpo

Qualitat d’inventari

Rati d’errors detectats en les % Correcció = ABS (# total línies Superior al 98%
dades d’inventari reportades o serveis - # serveis amb errors)
pel contractista.
/ # total línies o serveis
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- <= 4 dies naturals

en superar-se el llindar per dia o fracció, 20€ per
cadascun dels serveis afectats fins assolir la
màxima penalitat prevista per la llei.
en superar-se el llindar, 30€ per cada error
detectat fins assolir la màxima penalitat prevista
per la llei.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

241-QOS

ens/corpo

Nombre de modificacions Nombre de peticions (canvis
resoltes sense reclamació i
activacions)
mensuals
posterior per part del client. realitzades pel contractista a
petició del client que no han
presentat una reclamació
posterior per part del client.

% peticions sense reclamació = <= 99,00%
(#peticions mensuals sense
reclamació / #peticions mensuals
totals)

242-QOS

ens/corpo

Comunicacions de veu: Probabilitat de bloqueig de Probabilitat bloqueig = (trucades < 1%
commutació: Valor màxim de bloquejades / trucades cursades)
Bloqueig de commutació
trucades no cursades per
saturació dels enllaços.

243-QOS

corpo

Temps màxim d’interrupció Temps màxim transcorregut Tinterrupció total = Sumatori <
5
hores 500 € per cada hora o fracció addicional de
per
a
manteniment d’interrupció sumant totes les (Tinterrupció
individuals (no incloses en el desviació fins assolir la màxima penalitat marcada
programat
interrupcions
mensuals mensuals) - Ta
paràmetre
de per la llei.
realitzades en manteniment
disponibilitat)
programat.

244-QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Jitter

245-QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Latència Temps de transport de la Latència = Trx – Ttx
informació des d'un extrem
màxima entre dos punts
de la xarxa a un altre

246-QOS

ens/corpo

Troncal SIP: Taxa
pèrdua de paquets

247-QOS

ens/corpo

Trucades
amb
temps Percentatge de trucades %
trucades_test>5s
=
d’establiment superior a 5 amb temps d’establiment trucades_test>5s
/
segons
trucades_totals)
superior a 5 segons

248-QOS

ens/corpo

Trucades interrompudes

Percentatge de
interrompudes

249-QOS

ens/corpo

Trucades no completades

Percentatge de trucades no % trucades_no_ completades = <= 1,5%
completades
(# trucades_no_ completades / #
trucades_totals)

Variació del retard entre Jitter = s latència
paquets

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

< 30 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

< 45 ms

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

de Percentatge de pèrdua de % Taxa pp = (p. Perduts / p. < 1%
Enviats)
paquets

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

(# <= 1%
#

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

trucades % trucades_interrompudes = (# <= 2%
trucades_interrompudes
/
#
trucades_totals)

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

Taula 54: Acords de nivell de servei de LOT 2
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en superar-se el llindar, 30€ per cada servei
afectat fins assolir la màxima penalitat prevista per
la llei.

ONS-Objectiu de Nivell de Servei

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Requeriments tècnics dels serveis d’ampliació
Servei de missatgeria massiva


Plataforma d’enviament i recepció de SMS massiu amb capacitat d’enviament i recepció de
missatges des de i cap a qualsevol operador nacional o internacional.



Es valorarà la capacitat d’integració (APIs) amb altres protocols de missatgeria estàndard.
Els licitadors hauran d’especificar quines interfícies es proveeixen. En aquest sentit, es
valorarà com a millora que el servei de missatgeria massiva sigui integrable amb el correu
electrònic, de forma que sigui possible l’enviament de SMS massius directament des del
correu.



Facilitats associades a serveis de missatgeria (termini de validesa, entrega diferida, hora
local, notificació d’entrega, priorització).



Possibilitat d’associar remitents alfanumèrics als missatges.



Implementació de les mesures de seguretat, xifrat, control d’accés, etc. necessàries per a
garantir la seguretat de les comunicacions cursades.



Es sol·licita que els licitadors especifiquin la seva estratègia i plans d’evolució a mig i llarg
termini d’aquest servei.

Servei MDM


Plataforma al núvol que ofereixi funcionalitats MDM per als dispositius mòbils, ja siguin
subministrats o no dins del marc de la present licitació.



El servei ha d’oferir funcionalitats bàsiques de MDM per a permetre la gestió centralitzada
del parc de terminals, ja siguin smartphones o tauletes, incloent, com a mínim:


Inventariat de la planta.



Localització.



Esborrat remot.



Aplicació obligatòria de mesures de seguretat.



Desplegament “push” d’aplicacions.



Còpies de seguretat.

Servei Big Data
Solucions de servei Big Data en clau d'informes, anàlisi i indicadors estadístics de l’ús de les
dades de la seva xarxa mòbil. Aquesta informació de manera agregada i anonimitzada pot ser
requerida per les administracions públiques. El contractista s’assegurarà del compliment de les
normatives de protecció de dades vigents.
Es podran requerir informes d’anàlisi per desenvolupar o millorar serveis actuals de les
administracions amb l’objectiu de:
x

Adaptar el servei i la infraestructura (seguretat, parking, allotjament, mobilitat...) a les
necessitats d'afluència reals, per poder així optimitzar els costos i millorar l'experiència
del visitant.

x

Ajudar a la presa de decisió quant a selecció de noves ubicacions, en funció de
l'afluència i el perfil del client potencial.
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x

Adaptar la comunicació i promoció segons perfil, per poder arribar a un públic objectiu
potencial present a la zona d'influència.

x

Comparació de rendiment entre dos moments clau (exemple: comparació setmana / cap
de setmana)".

GLOSSARI

Ens local: ajuntaments, entitat pública descentralitzada, consells comarcals, diputacions, etc ...
ENS o E.N.S.: relatiu al “Esquema Nacional de Seguridad”.
Farmaciola: reserva de terminals per emergències ubicada en les instal·lacions de l’ens local o
d’un dels ens locals en cas d’estar centralitzada.
MPLS: Multiprotocol Label Switching, és un mecanisme que permet unificar diferents protocols
sobre una mateixa xarxa i transportar serveis de veu i dades.
XPV/VPN: Virtual Private Network o xarxa privada virtual que es defineix sobre una xarxa
multiprotocol (MPLS) del contractista.
GPON: Gigabit Passive Optical Network, és una tecnologia d’accés amb fibra òptica segons els
estàndards de les recomanacions ITU-T G.984.x, que permet la multiplexació de diferents
connexions d’usuaris finals a un punt comú o OLT.
FTTH: o Fibre-to-the- home. Connexió que fa servir la xarxa GPON i consta d’una OLT (Optical
Line Terminal), que està a la central de l’operador, que connecta a diferents ONT (Optical
Networking Terminal) als usuaris finals.
Fibra dedicada: Connexió de fibra òptica des de la central de l’operador i fins a l’usuari final,
només dóna servei a un usuari, no compartida.
Garantia: En condicions habituals de funcionament, és el paràmetre que indica en %, la mínima
velocitat aconseguida durant el 100% del temps diari respecte a la velocitat nominal contractada
d’un accés.
Rendiment: En condicions habituals de funcionament, és el cabal efectivament transportat en %
de la velocitat nominal contractada, per un període concret de temps.
PoE: Power over Ethernet. Tecnologia que proveeix d’alimentació als telèfons IP.
QSIG: el protocol de senyalització per a la interconnexió entre centraletes de diferent fabricant.
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