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DILIGÈNCIA: aprovat per la Junta de
Govern Local de 4 de maig de 2021

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN LA CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS: DADES, VEU IP I WIFI A
L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA.
1. INTRODUCCIÓ
El present document conté els diferents requeriments i especificacions que regiran en la
contractació dels serveis de telecomunicacions (accés a internet, telefonia fixa i zones
Wifi) de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i les seves seus municipals.
2. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la contractació i el manteniment, al llarg de la duració del
mateix, dels següents serveis:
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Dades corporatives: contractació i manteniment del servei de dades per a
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i les seves diferents seus, mitjançant
la contractació de diferents circuits de fibra òptica per redundància i alta
disponibilitat.
Veu IP corporativa: contractació del servei de veu IP per a l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada i les seves diferents seus. Aquest servei inclourà els serveis
de manteniment, control i gestió de la xarxa de Veu IP, redundància dels serveis,
gestió d’avaries, consums, gestió de les centraletes telefòniques, etc.
Xarxa Wifi pública “Sant Joan Connecta”: gestió i control de la xarxa WiFi pública
de l’Ajuntament. Manteniment d’aquesta xarxa, configuració i assistència en la
instal·lació de nous punts d’accés i tots els costos derivats que suposi el correcte
funcionament de la mateixa; inclosos portals captius, verificació única d’usuaris,
arxiu de logs per tal de disposar-ne en cas de requeriments judicials, gestió de
HelpDesk (disposarà de telèfon i correu electrònic d’atenció a l’usuari) i
tramitacions amb la CNMT o organismes oficials.

Tots aquests serveis es facturaran amb una tarifació mensual, que no requereixi cap
tipus d’inversió inicial.
3. DEFINICIÓ DEL PROJECTE
En aquest apartat es detallen tots els serveis que són objecte del contracte així com la
infraestructura actual on s’han de desplegar.
3.1 Antecedents
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada disposa d’una Metropolitan Area Network
(MAN) pròpia, que mitjançant connexions directes de fibra òptica (disposades en
topologia d’estrella) dona servei a l’edifici principal i a la resta de seus corporatives. La
xarxa de fibra òptica està soterrada en la seva totalitat utilitzant canalitzacions
construïdes únicament per a aquest efecte. A través d’aquesta infraestructura i
mitjançant VLANs convenientment assignades s’estableix una xarxa que dona servei de
dades i veu IP a les diferents seus adscrites a la MAN.
El proveïdor d’Internet proporciona el servei de dades a través de quatre circuits FTTH
de 300 Mb Simètrics amb un perfil de dades RTP (Real Time Protocol), els quals
s’utilitzen per a) dades, b) redundància (backup) amb balanceig de càrrega, c) veu IP i
d) serveis associats (aules d’informàtica, viver d’empreses, xarxa WiFi “Sant Joan
Connecta”, etc). Una d’aquestes línies està situada en una seu que no és l’Ajuntament
per tal d’oferir redundància en una localització diferent. Tots els circuits poden dur a
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terme qualsevol tasca i poden ser re-configurats en qualsevol moment donades noves
necessitats. D’altra banda, el proveïdor d’Internet també proporciona la connexió
transparent d’algunes seus, que per motius de distància no estan adscrites a la MAN,
als diferents serveis de la xarxa corporativa.
Finalment, en diferents seus hi ha habilitada una xarxa WiFi integrada que ofereix un
servei adaptat als paràmetres que estableix la CNMT per als organismes públics
(circular 1/2010). Aquesta xarxa WiFi s’anomena “Sant Joan Connecta”.
3.2 Definició de la infraestructura de xarxa de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada
La MAN de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada compren els següents edificis i
localitzacions (veure documentació adjunta):
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Ajuntament.
Cal Gallifa
o Ludoteca.
o Sala Gran Cal Gallifa .
o Biblioteca.
o Escola d’Adults.
o CIO.
o Vivers CIO.
Policia Local.
Magatzem de la Brigada d’Obres.
Residencia l’Atzavara.
Mas Sant Joan
o Espai Jove.
o Escola de Música.
o Ràdio Sant Joan.
o Llar d’Infants Xiulet.
o Centre Obert La Cabana.
Zona Esportiva Municipal
o Pavelló.
o Piscines.

La xarxa està interconnectada amb fibra òptica (disposada en topologia d’estrella) i dona
servei tant a l’edifici principal (node central) com a la resta de les seus corporatives
llistades al paràgraf anterior. Les comunicacions de fibra òptica estan soterrades en la
seva totalitat utilitzant canalitzacions construïdes únicament per a aquest efecte.
La lògica de la MAN es distribueix a través de commutadors de xarxa Cisco SG 500-28
1000Mb (situats al CPD) i Netgear FS726TP/FS728TP 100Mb POE amb uplinks de
1000Mb (situats a les diferents localitzacions de les seus). Finalment, a cada seu és
disposa d’un o varis “patch panels” cablejats amb CAT5e fins als llocs de treball
certificats.
No adscrites a aquesta MAN per raó de distància hi ha les següents seus:






Escola Joncadella.
Escola Collbaix.
Escola Ametllers (no està previst incloure-la en el projecte).
Casal de Barri del Sector Llobet.
Nou edifici que allotjarà la Creu Roja i el Jutjat.

3.3 Requeriments del servei de dades de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
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El proveïdor proporcionarà, alhora, serveis de dades amb quatre circuits FTTH de 300
Mb Simètrics o característiques superiors (es valorarà que tinguin perfil de RTP o ampla
de banda superior).
Aquests circuits s’utilitzaran per a) dades, b) redundància, c) veu IP i d) serveis associats
aïllats (per exemple, la xarxa Wifi ciutadana Sant Joan Connecta). Una d’aquestes línies
ha d’estar situada en una seu que no sigui l’Ajuntament per tal d’oferir redundància en
una localització diferent. Tots els circuits podran dur a terme qualsevol tasca i podran
ser re-configurats en qualsevol moment donades noves necessitats. Es valorarà que un
dels circuits sigui d’un operador diferent o, de la mateixa manera, altres propostes que
optimitzin el funcionament actual.
Els serveis de dades hauran de ser contrastables, mesurables i eficients, amb un índex
de servei fàcilment constatable i amb un nivell d’assistència en cas de fallada
quantificable en el temps. Es demana alta redundància per evitar caigudes totals de la
xarxa.
Les característiques dels serveis pels quals s’haurà de garantir la velocitat per a un
funcionament òptim són les següents:
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3.3.1

Sortida a Internet: aquest servei s’oferirà amb almenys dues línies WAN a l’edifici
de l’Ajuntament, concretament al CPD. Les línies es connectaran a un dispositiu
UTM amb capacitat per vàries WANs. Des de l’Ajuntament es distribuirà l’accés
a Internet i serveis associats a les seus adscrites a la MAN utilitzant la
infraestructura pròpia de l’Ajuntament. Tot i així, l’empresa adjudicatària haurà
d’oferir serveis de porta d’enllaç, DHCP i DNS a les VLANs on calgui (veure punt
3.3.2).
Servei de veu IP: en les condicions descrites al punt 3.4.
Entrada a DMZ: proporcionar un mínim de 4 IP públiques fixes. Possibilitat
d’obertura de ports segons les necessitats de l’Ajuntament per accedir a la
DeMilitarized Zone (DMZ) de la xarxa, on hi han publicats diferents serveis web
(veure punt 3.3.3).
Seus no adscrites a la MAN

Les seus no adscrites a la MAN han de poder accedir als serveis d’aquesta d’una
manera integrada, transparent i segura. Amb aquest objectiu, l’empresa adjudicatària
proporcionarà, instal·larà i mantindrà per a cada seu no adscrita:



Connexió de fibra òptica que garanteixi una qualitat de servei òptima.
Electrònica de xarxa necessària per arribar als diferents “patch panels” amb
l’objectiu d’integrar d’una manera transparent les diferents seus no adscrites als
serveis de la MAN.

Les diferents seus a integrar són:





Escola Joncadella, Carrer de les Escoles, 14, 08250 Sant Joan de Vilatorrada,
Barcelona.
Escola Collbaix, Carrer Salvador Espriu, 22, 08250 Sant Joan de Vilatorrada,
Barcelona.
Casal de Barri del Sector Llobet. Parc Llobet, S/N, 08250 Sant Joan de
Vilatorrada, Barcelona.
Nou edifici que allotjarà la Creu Roja i el Jutjat, Carrer Sant Mateu, 13-17, 08250
Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona.
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El número de seus integrades s’ajustarà en tot moment a la realitat de les necessitats
de l’Ajuntament i podrà ser ampliat o reduït. Per aquesta raó, s’haurà de proporcionar
un preu estàndard per aquest tipus d’actuació.
La contractació, consums i costos generats pels elements no integrats a la MAN seran
computats a l’abonament de consums de l’Ajuntament, integrats a aquest i fàcilment
referenciables.
3.3.2

Gestió de VLANs

L’Ajuntament organitza la lògica de la seva xarxa MAN utilitzant diferents VLANs per tal
d’aïllar zones i/o usos. La majora es gestionen internament mitjançant un dispositiu
UTM.
De totes maneres, l’empresa adjudicatària haurà d’oferir serveis de porta d’enllaç, DHCP
i DNS a les VLANs on sigui convenient que estiguin aïllades de la xarxa interna de
l’Ajuntament, actualment:






Aules de formació.
Viver d’empreses del CIO Cal Gallifa.
Veu IP.
Servei de Wifi municipal: Sant Joan Connecta.
Circuit intern de videovigilància.

Aquestes VLANs es podran distribuir per l’electrònica de xarxa que conforma la MAN de
l’Ajuntament. En cas d’avaria o substitució d’un element de la MAN la seva configuració
no haurà de suposar cap sobrecost per l’Ajuntament.
3.3.3

Integració de la DMZ
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L’empresa adjudicatària haurà de sincronitzar-se amb els Serveis Informàtics de
l’Ajuntament per tal de fer una transició ordenada dels serveis web (o altres) que
l’Ajuntament està allotjant via DMZ. Actualment, la majoria de serveis es gestionen des
d’un Proxy HTTPS i només s’utilitza una IP pública en producció.
3.4 Requeriments dels serveis de veu IP corporativa
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada disposa del següent material propi:





135 telèfons IP a les dependències municipals en propietat:
o Aastra 6731i.
o Aastra 6757i.
o Akuvox R50P
o Gigaset C530 IP.
o Yealink T20P.
o Yealink T23G.
Dues centraletes de veu IP a l’edifici de l’Ajuntament: servidors SuperMicro amb
Asterisk; una d’elles actuant com a servei de backup.
Enllaç mòbil-mòbil a l’Ajuntament per entrada de telefonia mòbil directa a
centraleta IP.

La lògica dels serveis de veu IP és la següent:




36 capçaleres amb numeració fixa amb diferents circuits definits (veure
documentació adjunta).
150 extensions (veure documentació adjunta).
VLAN dedicada a veu IP.
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Servei de fax físic (amb 2 unitats físiques funcionant amb conversor analògic-IP)
i virtual per correu electrònic.
Serveis de contestador habilitats a diferents dependències.
Missatges a la centraleta en català, espera, salts, desviaments, etc.

La feina a fer pel proveïdor de serveis guanyador de la licitació es detalla en els següents
apartats.
3.4.1
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Centraleta

Reprogramació de les centraletes o -preferentment- substitució per unes de noves
sense pèrdua de servei durant el temps de migració i reprogramació dels terminals
IP de l’Ajuntament per tal d’adaptar-los a les característiques que el nou operador
designi. Es prioritzarà que la ubicació de les centraletes s’externalitzi i s’ofereixi com
a servei al núvol.
Proveir, instal·lar, mantenir i configurar l’electrònica de xarxa necessària (veure
serveis de dades) per tal de fer arribar el servei de veu IP fins al CPD de l’Ajuntament
i a les seus no adscrites a la MAN.
La instal·lació, manteniment, reparació o substitució -en cas d’averia irreparable- de
les centraletes o l’electrònica de xarxa necessària per fer arribar el servei fins al CPD
o a les seus no adscrites a la MAN sempre anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
La responsabilitat de la gestió de la centraleta de veu IP també recaurà sobre
l’adjudicatari. El manteniment d’aquesta ha d’incloure actualitzacions de programari,
re-configuracions de terminals, monitorització i còpies de seguretat.
La portabilitat de la numeració de l’Ajuntament i de totes les numeracions de les seus
annexes, respectant la pròpia numeració, extensions, desviaments actuals, salts de
línies, grups d’usuaris, contestadors, missatges de veu, ... (veure documentació
adjunta).
La numeració assignada a les extensions ha de ser accessible directament des de
l’exterior de l’Ajuntament i les seus municipals.
Proporcionar tants canals de veu com números d’extensions registrades al sistema.
Serveis de contestador que generin missatges online a bústies assignades (un
correu electrònic determinat) i que permetin una àgil gestió d’aquests missatges
(actualment el servei s’implementa a 2 dependències, però si altres ho requereixen
s’ha de poder ampliar sense costos afegits).
Servei de fax amb equips físics (faxos físics) i online (virtuals) via correu electrònic
adscrit (veure documentació adjunta per numeració i nombre de fax actuals).
Proveir de convertidors digitals analògics en cas de ser necessaris en les extensions
amb alarmes i faxos.
Reprogramació de centraletes i terminals en cas d’incorporació de nous elements o
re-configuracions internes (salts, contestadors, missatges de veu,...) seguint les
indicacions dels Serveis Informàtics de l’Ajuntament sense cap tipus de sobre cost.
S’ha d’oferir la possibilitat de gravació de trucades en determinades extensions.
Possibilitat d’incorporar noves extensions, com a mínim fins a 200, sense cap tipus
de sobre cost, a part de l’adquisició o “renting” d’un nou terminal (veure secció 3.4.4).

3.4.2

Seus no adscrites a la MAN

Les seus no adscrites a la MAN han de poder accedir al servei de veu IP d’una manera
integrada, transparent i segura. Amb aquest objectiu, l’empresa adjudicatària
proporcionarà, instal·larà i mantindrà les connexions i electrònica necessàries per a tal
efecte (veure apartat 3.3.1).
3.4.3

Electrònica de xarxa
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L’empresa adjudicatària haurà de configurar la xarxa de veu IP utilitzant els elements
existents que conformen la xarxa MAN (veure punt 3.2). En cas d’avaria o substitució
d’un d’aquests elements la seva configuració no haurà de suposar cap sobrecost per
l’Ajuntament.
3.4.4

Adquisició de nous element de telefonia IP

Donat que alguns dels terminals dels quals disposa l’Ajuntament porten en funcionament
bastants anys, l’empresa adjudicatària farà una proposta de terminals -compatibles amb
el actuals- amb els següents perfils en el cas de que es necessitin substituir:
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Telèfon fix perfil bàsic
o 1 compte SIP (mínim)
o 2 RJ45 10/100 M (1 per connexió a LAN i l’altre per connectar un PC).
o Pantalla LCD amb retro il·luminació (mínim).
o Possibilitat d’alimentació amb PoE.
o Possibilitat d’alimentació externa sense PoE.
o So HD.
o Capacitat de:
 Presentació del nom i número.
 Agenda.
 Trucada en espera, transferència i reenviament (“forwarding”) de
trucades.
 Mans lliures.
 Conferencia entre 3.
 Volum regulable tant per veu com per timbre.
 Registre de trucades rebudes i enviades.
Telèfon fix perfil avançat
o Mateixes característiques mínimes que el perfil bàsic.
o Suport de varis comptes SIP.
o Dual-port Gigabit Ethernet.
Telèfon fix funcionalitat de centraleta
o Mateixes característiques mínimes que el perfil avançat.
o Funcionalitats de centraleta.
 Indicadors de línia.
 Tecles de línia programables amb multi-funcions.
Telèfon sense fils
o Base amb capacitat de gestió de varies comptes SIP.
o Mans lliures.
o So HD.
o Possibilitat de trucades simultànies.
Mans lliures compatibles amb els elements de telefonia fixa.

Les empreses licitadores hauran de determinar un preu per element que serà vigent
durant tot el contracte tant en modalitat de compra com de “renting”. En l’avaluació de
l’oferta es tindrà en compte, a part del preu, la qualitat dels materials i la solvència del
fabricant (presència i temps en el mercat de telefonia SIP).
3.4.5


Abonament de serveis

El servei de telefonia de veu amb tarifa plana mensual ha d’incloure un abonament
mínim de trucades a:
o Fixes nacionals: 10.000 minuts.
o Mòbils nacionals: 10.000 minuts.
Aquest abonament estarà inclòs dins del contracte i no podrà ser facturat a part.
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Les empreses licitadores han de detallar el cost de totes les trucades
nacionals/internacionals a diferents numeracions que no entrin dins l’abonament.

3.4.6
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Teletreball

L’empresa adjudicatària haurà d’oferir una solució que s’integri dins el servei de
telefonia de veu IP de l’Ajuntament ja sigui en forma de:
o “Softphones” via navegador web i aplicació mòbil. Han de ser compatibles
amb Windows, Apple y Android.
o Terminals físics connectats amb connexió segura (opcional).
Les extensions d’aquests telèfons han de tenir les mateixes funcionalitats que si
estesin dins de la xarxa corporativa.
Les empreses licitadores han d’especificar en la seva oferta les condicions de
contractació d’aquestes línies en modalitat de servei. Es valorarà:
o Preu.
o Número d’instàncies per extensió (quants dispositius poden fer servir una
mateixa extensió).

3.4.8


Connexió centraleta amb telefonia mòbil de l’Ajuntament

Caldrà habilitar numeració curta a la centraleta pels telèfons mòbils que l’Ajuntament
te a la seva disposició amb l’operador VODAFONE i assegurar la numeració curta
establerta actualment per a les extensions.
Caldrà habilitar una manera perquè els mòbils de l’Ajuntament tinguin una via
d’entrada a la centraleta de l’Ajuntament. Si és possible fer això sense enllaç de
mòbil a mòbil molt millor, de cara a suprimir línies innecessàries.

3.4.7
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Viver d’empreses

Les extensions del Viver d’empreses (4 despatxos) del CIO Cal Gallifa, que
actualment no està en funcionament, podran ser tractades com a extensions
totalment independents i el seu consum s’haurà de poder diferenciar dins la
facturació.
En cas d’entrada en funcionament caldrà proporcionar un servei integral de
manteniment, amb un CAU propi: és a dir un telèfon habilitat perquè aquestes
empreses puguin trucar 24h/365 dies en cas de qualsevol incidència en la línia de
veu o dades.

3.5 SERVEI WIFI SANT JOAN CONNECTA
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada disposa d’un servei d’accés a Internet a la
ciutadania mitjançant WiFi anomenat “Sant Joan Connecta” situat a les següents
ubicacions:






Ajuntament: 3 punts d’accés.
Cal Gallifa:
o Escola d’Adults: 1 punt d’accés.
o CIO: 1 punt d’accés.
o Sala Gran de Cal Gallifa: 1 punt d’accés,
o Sala Petita: 1 punt d’accés.
Policia Local: 1 punt d’accés.
Zona Esportiva.
o Pavelló: 1 punt d’accés.
o Piscines: 1 punt d’accés.

ÒRGAN

EXPEDIENT

PLEC_CLAUS

SERVEIS DE SECRETARIA

X2020005643

Codi Segur de Verificació: 3ec11fad-0492-43ed-a7ff-2e5d80de1393
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082188_2021_8795525
Data d'impressió: 05/05/2021 09:05:30
Pàgina 8 de 12

SIGNATURES

Ì3ec11fad-0492-43ed-a7ff-2e5d80deÇ-}gÎ

DOCUMENT





Mas Sant Joan.
o Escola de Música: 4 punts d’accés.
o Espai Jove: 1 punt d’accés.
o Centre Obert la Cabanya: 1 punt d’accés.
Parc Llobet: 1 punt d’accés.

Aquest servei és un servei intern, adaptat al que recomana la CNMT per als organismes
públics segons circular 1/2010 (annex que delimita “Explotación de redes y prestación
de servicios de comunicaciones electrónicas que no afectan a la competència”). Es
presenta a la ciutadania com a servei WiFi obert, amb portal captiu que autentifica
l’usuari amb un identificador únic i una contrasenya. El registre es fa mitjançant alta de
mòbil i enviament del nom d’usuari i clau mitjançant SMS. El servei està delimitat en el
temps, capacitat de descàrrega i tipus de trànsit permès.
Els punts d’accés físics en que està basat aquest servei són Ubiquiti UniFi i la seva
propagació a les diferents zones és fa a través de la MAN de l’Ajuntament amb una
VLAN pròpia. L’operador ha de proporcionar connectivitat a Internet a les zones Wifi de
manera aïllada de la sortida principal de l’Ajuntament (veure punt 3.3.2).
L’empresa adjudicatària proporcionarà una plataforma que aprofiti la xarxa i els
dispositius actuals en les mateixes condicions de servei que s’estan oferint ara:
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Portal captiu que autentifica l’usuari amb un nom i contrasenya que l’identifica
unívocament.
Registre al servei mitjançant alta de mòbil i enviament del nom d’usuari i clau
mitjançant SMS.
Accessos amb usuari/contrasenya especials (sense limitacions) per si
l’Ajuntament necessita l’accés per a determinats actes (conferències, xerrades i
us intern). Cal que l’Ajuntament pugui gestionar aquests usuaris especials (alta,
edició, baixa) per tal d’agilitzar-ne la gestió via web a través d’una URL
determinada.
En el cas què un cos de seguretat de l’estat requereixi informe sobre un possible
delicte mitjançant aquestes connexions a Internet, serà l’adjudicatari que
proporcionarà tota la informació necessària.
Gestió de HelpDesk: disposarà de telèfon i correu electrònic d’atenció a l’usuari.
Manteniments preventius i correctius al llarg de la vigència del contracte
assumint qualsevol tipus d’incidència i cost que es produeixi en aquest servei,
excepte la substitució dels aparells ja en propietat de l’Ajuntament. Per a tal
efecte, les empreses licitadores hauran de fer una proposta d’aparells
compatibles per substitució/ampliació on s’indiqui el cost de la provisió i
configuració d’aquests al llarg de tota la durada del en modalitat de compra amb
el següent perfil:
o Antenes de banda dual amb gestió unificada: 2.4 GHz i 5 GHz.
o Mínim 1 Port Ethernet 10/100/1000.
o Estàndards de Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac
o Font d’alimentació amb adaptador PoE.

3.6 CONDICIONS GENERALS DEL SERVEIS
Addicionalment als requeriments específics, l’adjudicatari haurà de satisfer els següents
requeriments de tipus general:


La provisió dels serveis serà de tipus “claus en mà”, és a dir, 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. En
definitiva, L’Ajuntament no assumirà cap cost associat a la implantació dels serveis
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contractats, exceptuant les quotes contemplades a les propostes dels licitadors i
l’adquisició dels serveis o elements definits i taxats en aquesta licitació.
Tots els elements que es proporcionin per oferir als serveis que son objecte de la
licitació han de ser plenament compatibles amb els elements actuals que conformen
la MAN. En cas de no ser-ho, l’empresa adjudicatària assumirà els costos
d’adaptació de la MAN.
L’empresa adjudicatària nomenarà dos interlocutors vàlids amb l’Ajuntament per a
realitzar totes les gestions en els serveis oferts: un interlocutor per les qüestions
tècniques i un altre per les qüestions administratives/comercials.
Els adjudicataris hauran de descriure les mesures a aplicar amb l’objectiu de satisfer
els requeriments del RGPD, en matèria de seguretat i protecció de dades. És a dir,
que s’haurà de garantir la seguretat, disponibilitat, confidencialitat i integritat dels
serveis de comunicacions de l’Ajuntament. De la mateixa manera, s’haurà d’informar
per escrit a l’Ajuntament tant aviat com es detectin riscos reals o potencials de
seguretat en la seva xarxa o en l’equipament del client.
L’adjudicatari lliurarà periòdicament, mínim cada 6 mesos, informes orientats a
millorar la gestió dels serveis amb els següent detall: informació sobre el tràfic a tots
els nivells, gràfiques de rendiment, propostes de millora, etc.
L’empresa adjudicatària oferirà un servei de manteniment del tipus 24/7 i en tot
moment l’Ajuntament podrà fer un seguiment de les incidències obertes i del seu
estat de resolució. Els temps de resposta i resolució d’incidències es defineix a 3.6.1.
La migració haurà de fer-se entre l’operador entrant i sortint respectant sempre que
el servei no ha de quedar ininterromput i que si això passa s’ha de restablir en el
menor temps possible garantint alternatives de comunicació per a l’Ajuntament.
Es lliurarà un pla d’implantació quer garanteixi l’operativitat permanent dels sistemes
actuals de l’Ajuntament mentre duri el trànsit des de la situació actual a la situació
proposada. Aquest pla com a mínim ha d’incloure el següent: les fases i les tasques
més rellevants per a la implantació de la solució proposada, temps estimat per cada
una de les fases, recursos disponibles a cada fase i temps total d’execució del
projecte.
Amb l’objecte d’evitar que en un futur l’operador adjudicatari pugui fer un mal ús de
la seva posició, durant el proper procés de licitació i un cop finalitzat el present
contacte, estarà obligat a: facilitar tota la informació tècnica i administrativa
necessària per a la realització del traspàs en un termini màxim de 4 setmanes.
L’adjudicatari haurà d’assumir dins del contracte tots els serveis contractats
actualment sobre les línies objectes del contracte, i haurà de fer les gestions
necessàries per donar de baixa aquests serveis en l’operador que actualment els
ofereix, tot això sense modificacions en els serveis ni costos afegits.
Independentment del tipus de serveis ni de la tecnologia emprada, l’Ajuntament
rebrà factures d’un únic operador, l’adjudicatari de la licitació.

3.6.1

Manteniment i atenció de les incidències i avaries

L’objecte del manteniment i atenció a les incidències i avaries consisteix a conservar els
elements (equips i terminals) en les condicions de fiabilitat i disponibilitat funcionals i
d’operació per als quals van ser dissenyats i construïts i en les correctes condicions
d’energia, ambientals i de seguretat per garantir el seu funcionament, a més d’atendre i
resoldre totes les incidències i avaries que es pugin presentar durant la prestació del
servei.
El manteniment i atenció a les averies es realitzarà preferentment en horari de 8:00 a
14:00h i de 17:00 a 19:00h. Quant aquest tipus de treballs pugui comportar risc per a la
continuïtat del servei o s’hagin d’atendre averies i incidències urgents, aquests treballs
es realitzaran fora d’aquests horaris i estaran inclosos dins el servei. El temps de
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resposta de la incidència o avaria serà d’un màxim de 4h en l’horari establert i de 8h en
la resta.
L’entrada de les incidències serà centralitzada pels Serveis Informàtics de L’Ajuntament
i es podrà dur a terme tant per via telemàtica (correu o CAU) com per via telefònica. Les
úniques excepcions seran:



El viver d’empreses del CIO Cal Gallifa.
La xarxa Wifi “Sant Joan connecta”.

que disposaran de servei de HelpDesk propi amb telèfon i correu electrònic independent.
3.6.2

Penalitzacions

L’adjudicatari donarà servei i realitzarà les tasques habituals de manteniment i atenció
de les incidències. Si es superen els temps o esdeveniments màxims indicats, es podran
aplicar les penalitzacions següents:
Incompliment
Es sobrepassa el termini (T)
de 4h (8h) segons horari
establert per l’atenció.
Es sobrepassa el termini (T)
de 12h hores establert per a
la recuperació del servei
després d’una avaria.

Compromís

Valor

Penalització

T ≤ 4h (8h)

T > 4h (8h)

Es considerarà infracció
lleu (300,00 €)

T ≤ 12h

T>12h

Es considerarà infracció
greu (600,00 €)
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Les circumstàncies de força major o derivades d’actes vandàlics no estaran subjectes a
penalització, sempre que siguin demostrades mitjançant un informe tècnic o judicial.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada es reserva el dret de condonar qualsevol
penalitat a canvi de compromisos del contractista, quantificades en temps i cost,
conduents a aconseguir millores tangibles en els indicadors incomplerts.
L’aplicació de penalitats es realitzarà mitjançant descompte sobre la facturació del mes
següent al que s’hagi meritat.
4. VISITA A LES INSTAL·LACIONS
Amb la finalitat que les empreses interessades puguin preparar les seves propostes,
coneixent la situació actual de les dependències i necessitats de l’Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada podran realitzar una visita a l’edifici per tal de verificar: situació
actual de la telefonia, WiFi, dades, cobertures internes, etc.
Per tal d’acordar aquesta visita caldrà sol·licitar hora amb l’Àmbit Informàtic de Serveis
Generals al telèfon 938764040, Oriol Martinez.

5. METODOLOGIA DE TREBALL, PLANIFICACIÓ I MEMÒRIA TÈCNICA
En aquest apartat s’especifiquen les condicions d’implantació dels serveis: metodologia
de treball i planificació, així com l’estructura i contingut de la memòria tècnica que han
de presentar les empreses licitadores.
5.1 Condicions d’actuació en la implantació, planificació i seguiment
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Les condicions d’implantació, planificació i seguiment són les següents:











L’adjudicatari haurà de nomenar un interlocutor únic amb l’Ajuntament, essent
les seves responsabilitats fonamentals la organització i coordinació dels equips
i tasques a implementar.
L’adjudicatari indicarà el temps total utilitzat en la seva implantació, així com farà
una planificació de tasques i marcarà uns “timings” que estaran supervisats i
validats per l’Ajuntament. Aquest temps d’implantació no podrà superar els 2
mesos.
L’adjudicatari haurà de disposar de tots els mitjans auxiliars necessaris per a
realitzar la solució proposada.
L’adjudicatari es posarà en contacte amb els Serveis Informàtics de l’Ajuntament
de Sant Joan de Vilatorrada per tal de començar l’execució del projecte i aquests
en faran el seguiment tècnic.
L’Ajuntament facilitarà l’accés a tota aquella informació que estigui al seu abast
i que sigui d’interès pel projecte. També facilitarà accés a les seves instal·lacions.
La redacció del projecte en ferm es coordinarà amb reunions periòdiques
prèviament acordades amb els tècnics municipals designats pel seguiment i
avaluació continuada del projecte.
La fase d’implantació s’haurà de dur a terme en els terminis establerts
Qualsevol dubte en l’execució haurà de consultar-se prèviament als Serveis
Informàtics de Sant Joan de Vilatorrada.
L’execució del projecte s’haurà de realitzar tenint en compte que l’impacte sobre
l’Ajuntament i les seves dependències han de ser mínims en la realització dels
treballs i que s’ha d’efectuar minimitzant al màxim qualsevol tipus de destorb per
als usuaris de l’Ajuntament optant, si fos necessari, per ajustar els horaris de
treball a horaris diferents als del personal de l’Ajuntament.
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5.2 Esquema de la memòria tècnica a presentar pel licitador
El licitador haurà de fer una proposta ajustada a les especificacions requerides des de
l’Ajuntament i que s’esmenten en aquest document. La memòria tècnica haurà d’incloure
els aspectes requerits i s’ajustarà al màxim al següent esquema:


Introducció:
o Breu introducció que contingui informació per ubicar l’experiència de
l’empresa licitadora.



Descripció general del projecte.
o Visió general de tot el projecte. Descripció general de la proposta,
funcionament i integració dels diferents elements que són objecte de la
licitació.



Descripció detallada de la proposta, que ha d’incloure:
o Dades corporatives
 Línies de dades: quins tipus de línia, quina electrònica de xarxa
(routers, switchs, SAIs, ...) i quina configuració lògica es proveirà.
Millores en les prestacions o el funcionament actual (veure punt
3.3).
 Com es realitzarà la integració de les seus no adscrites: quin tipus
de línia, quina electrònica de xarxa (routers, switchs, SAIs, ...) i
quina configuració lògica s’emprarà en el procés d’integració.
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Com es definiran les VLANs gestionades per l’empresa
adjudicatària definides al punt 3.3.2. Quina electrònica de xarxa
(routers, switchs, SAIs, ...) i quina configuració lògica s’emprarà
en el procés d’integració d’aquestes.
Veu IP corporativa
 Característiques de la centraleta proposada (en cas de
substitució).
 Com es realitzarà la integració de les seus: quin tipus de línia,
quina electrònica de xarxa (routers, switchs, SAIs, ...) i quina
configuració lògica s’emprarà en el procés d’integració.
 Cost de les trucades internacionals, locals, a mòbils, nacionals,
provincials, xarxa intel·ligent (trucades a números 900) i serveis
especials (informació telefònica, 012, etc) fora de l’abonament
mensual.
Xarxa Wifi pública “Sant Joan Connecta”:
 Descripció de la plataforma d’accés a les zones Wifi (servidors,
programari, ...). Ha d’incloure una descripció del frontend i el
backend de la plataforma, així com del procés del sistema de
registre d’un nou usuari.
Dispositius proposats de telefonia IP i xarxa Wifi:
 Descripció dels elements proposats per veu IP i Wifi
(característiques tècniques, model i fabricant).


o

o
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Garanties.
o El licitador haurà de descriure totes les garanties de la solució, atenent
fonamentalment a:
 Garantia de disponibilitat del servei de telefonia i dades.
 Qualitat de la xarxa.



Manteniments
o El licitador haurà de descriure totes les tasques de manteniment i
monitorització que es realitzaran periòdicament per garantitzar el correcte
funcionament dels sistemes, atenent fonamentalment a:
 Manteniments correctius.
 Manteniments preventius.
 Monitorització i telediagnòstic.



Pla d’implantació.
o Elements i tasques que son necessaris per tal de realitzar el projecte,
tasques prèvies abans, durant i posteriorment.
o Proposta de planificació per a la implantació del projecte.
Flowchart/esquema indicant clarament dates i fites a assolir, degudament
explicades i documentades.

No es valorarà cap oferta que no s’ajusti estrictament al plec de condicions tècniques
establert en el present document, permetent millores al mateix, però mai en detriment
d’altres característiques esmentades en el plec. S’inclourà addicionalment qualsevol
altra informació que el licitador trobi oportuna per a la valoració de la proposta d’acord
amb els criteris objectius assenyalats en el present plec. No s’admetran memòries
tècniques superiors a 20 pàgines.

