Àrea: Tecnologia
Expedient: OSE00034/2022
Tipus de procediment: Obert simplificat
Assumpte: Informe Justificatiu

El Director de l'Àrea de Tecnologia emet el següent:

INFORME
justificatiu de la necessitat i idoneïtat de la contractació relativa al “Subministrament,
implantació i manteniment d’una plataforma de traducció automàtica”

En base als següents motius:
Primer.- Es requereix d’una solució en mode SaaS que proveeixi a la comunitat d’estudiants,
professorat i personal de gestió d'un servei de traducció automàtica, així com d’un servei de
manteniment i suport als usuaris clau.
Gran part de l’activitat de la UOC es realitza en un entorn multiidioma on disposar d’un sistema
de traducció automàtica és clau per executar aquestes activitats de forma satisfactòria. Per
aquests motiu, la UOC proveeix a la comunitat d’estudiants, professorat i personal de gestió d'un
servei de traducció automàtica, així com d’un servei de manteniment i suport als usuaris clau. El
contracte actual finalitza i és necessari realitzar una nova licitació per renovar un servei SaaS
equivalent a l’actual.
Segon.- Per aquest motiu i en la mesura en què no es disposa dels mitjans suficients, es
requereix contractar el Subministrament, implantació i manteniment d’una plataforma de
traducció automàtica amb el següent abast:
-

-

-

Es requereix d’una interfícies d’usuari que compleix la normativa mínima d’accessibilitat
AA, que permeti incorporar el logo, els estils i colors corporatius de la UOC, que localitzi
els idiomes català, castellà i anglès i que permeti traduir tant fragments de text solt com
documents.
Es requereix d’una tecnologia de traducció automàtica per regles pel català i castellà i
per neuronal per la resta de parelles d’idiomes
Es requereix que els formats admesos a la plataforma siguin: DOC, DOCM, DOCX, DOT,
DOTM, DOTX, HTML, ODP, ODS, ODT, PPT, PPTX, RTF, TEX, TXT, XLS, XLSM, XLSX
i XML. També s’ha de permetre la traducció dels documents inclosos en fitxers
comprimits (ZIP).
Es requereix l’ús TMX (memòries de traducció)
Es requereix que la solució incorpori les terminologies i nomenclatures de la UOC les
quals la UOC proporcionarà a l’empresa adjudicatària.
Es requereix que la solució disposi d'un mòdul d'estadístiques sobre l’ús del traductor
per part dels usuaris.
Es requereix que la solució ofereixi funcionalitats via API rest (endpoints)
Es requereix que el control d’accés al servei de traducció vagi a través de l’estàndard
SAML, facilitant SSO (single sign-on).
Es requereix que la solució compleixi amb els següents requisits mínims de seguretat:

● Disposar de la certificació 27001 o compliment de l’ENS (Esquema Nacional
de Seguretat)
● La solució ha de garantir l’existència de rols i permisos que es puguin
assignar a usuaris específics per garantir que només accedeixen a les dades
i recursos necessaris pel desenvolupament de les seves funcions.
● La solució ha de registrar les dades de cada intent d’accés, incloent
informació relativa a la identificació unívoca de l’usuari, data i hora, informació
accedida i tipus d’accés. Aquests registres s’hauran de custodiar durant un
mínim de 12 mesos
● La solució ha de poder oferir la possibilitat de tenir un registre actualitzat
d’usuaris. El registre ha de reflectir l’associació de cada codi d’usuari amb la
persona que el té assignat, el seu perfil i els accessos autoritzats. Aquest
registre ha de reflectir tots els canvis en el mapatge: altes, baixes i possibles
modificacions.
● La solució ha de disposar de mecanismes necessaris que permetin registrar
l’activitat dels usuaris i custodiar aquests registres durant un mínim de 12
mesos
● La solució ha de tenir mecanismes de logging i de control de canvi en les
dades, registrant tota la informació necessària que permeti la traçabilitat dels
successos.
● La solució ha de garantir el processat immediat de les baixes dels usuaris
mitjançant les eines d’administració de les aplicacions, inhabilitant l’accés a
les mateixes amb el codi d’usuari donat de baixa. La baixa d’un usuari implica
el seu bloqueig temporal, abans de procedir a la seva eliminació definitiva.
● L’adjudicatari ha d’informar a la UOC sobre la ubicació de les Dades que
seran emmagatzemades abans de la contractació del Servei. Durant el
període de duració del Servei, qualsevol canvi en la ubicació de les Dades
haurà de ser comunicat a la UOC amb anticipació, i no podrà ser efectuat fins
rebre l’autorització de la UOC.
● La solució ha de garantir que tota la informació ha de viatjar xifrada (amb clau
mínima 256 bits) i s’ha d’emmagatzemar de forma xifrada. Fent especial
èmfasi a les dades de caràcter personal que pugui proporcionar la UOC.
● L’adjudicatari ha de disposar de les mesures de seguretat adequades en tots
els entorns per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les
dades de la UOC, així com podrien ser: Firewall, Sistemes de Detecció i
Prevenció de Intrusos (IDS/IDPS), Zona Desmilitaritzada (DMZ), Xarxes
Privades Virtuals (VPN) i Proxy a la infraestructura. I garantir que aquests
elements disposen dels logs o registres de traçabilitat suficients per analitzar
una intrusió o fuga d’informació en cas necessari.
● L’adjudicatari ha d’actuar proactivament instal·lant les actualitzacions i pegats
de seguretat publicats pels corresponents fabricants. Ha de tenir una política
de vigilància d’alertes de seguretat i detecció de vulnerabilitats.
● El Proveïdor ha de realitzar totes aquelles auditories legalment exigibles, tant
de manera interna com externa, sobre aquells sistemes involucrats en el
servei prestat a la UOC, deixant a disposició de la UOC els informes de
auditoria generats.
● Gestió avançada d’autoritzacions i permisos amb assignació de rols d’autoria,
aprovació, supervisió, eliminació de continguts, etc. La plataforma haurà de
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permetre l’assignació d’autoritzacions i permisos de forma que cada usuari
pugui accedir només i exclusivaments als continguts als que està autoritzat
pel seu rol.
Possibilitat de definir IP Blacklist
Caducitat de sessió en cas d'inactivitat
Disposar d’eines de revisió d’anàlisi forense
Compliment amb tota la normativa definida en la GDPR
Disposar d’un sistema de mitigació de riscos i impactes per atacs DDOS
Possibilitat d'integrar doble factor d'autenticació
La solució haurà de garantir que s’empraran mecanismes d’eliminació segura
d’informació. Aquests inclouran els casos de reciclatge de suports i de
finalització del Servei. Amb aquestes mesures, la UOC s’assegura que la
informació no és enviada sense aprovació a altres ubicacions i que no es pot
extreure informació dels suports després del seu ús.

Es requereix que la solució disposi de comptabilitat i interoperabilitat multioperaiva de
sistemes, plataformes, navegades i accessibilitat.

Tercer.- El contracte tindrà una durada d‘un any i es preveuen 3 pròrrogues de 12 mesos
cadascuna, de manera que la durada màxima del contracte serà de 4 anys. Tenint en compte el
pressupost bàsic de licitació, que ascendeix a 19.950,00 euros (IVA inclòs), la durada del
contracte anteriorment referida i l’import màxim destinat a modificacions contractuals previstes,
es determina que el valor estimat del contracte serà de 79.800,00 euros (IVA exclòs).
Quart.- Es fa constar que es disposa de crèdit suficient per atendre les obligacions econòmiques
que es deriven per aquesta Universitat del compliment del contracte objecte del present
procediment de contractació. Així mateix, es fa constar que la quantitat indicada al pressupost
bàsic de licitació és el límit màxim de despesa que en virtut d’aquesta licitació podrà comprometre
l’òrgan de contractació.
Cinquè.- Atenent a les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic la contractació objecte del
present informe s’ha de licitar a través del procediment obert simplificat.
Pels motius exposats es sol·licita a l’Òrgan de Contractació que aprovi la contractació de
referència i tramiti el procediment de contractació que correspongui per a la formalització del
corresponent contracte.

Signa,

Ricard Mateu Guasch
Director de l’Àrea de Tecnoloia
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