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A . ÍNDEX DE CLAÚSULES
Objecte del contracte
L’objecte d’aquesta contractació és la prestació del servei de manteniment continuat i
d’actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes d’informació del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, en endavant CAC.

Objectius específics del servei
Es defineix com a objectius del servei la realització de les tasques necessàries per al
manteniment continuat i les actuacions de desenvolupament evolutiu dels sistemes
d’informació del CAC.
a) Manteniment continuat : Manteniment correctiu, preventiu i adaptatiu dels sistemes
d’informació del CAC, desenvolupats en els entorns i programaris següents:










Sqlserver
.net
Gestor de continguts Drupal
Programari de gestió de documents audiovisuals TARSYS
Ms SharePoint
C#
MsAcces
VB.Net
DNN

Aquest manteniment comporta principalment les actuacions i les activitats
relacionades amb la resolució d’incidències de les aplicacions, el desenvolupament
de petites adaptacions i el suport als sistemes d’informació, als interlocutors i als
usuaris que hi treballen.
b) Les actuacions de desenvolupament evolutiu consisteixen en la construcció de
noves funcionalitats i subsistemes relacionats amb els sistemes d’informació del
CAC.
Aquestes actuacions responen a necessitats específiques de noves funcionalitats i
nous evolutius lligats als sistemes existents, i que pels seus requeriments (per la
seva complexitat o pel seu volum de tasques associades – superior a 80 hores - o
pels terminis requerits) no poden ser assumits dins les activitats de l’equip TIC.
En aquest context es consideren els desenvolupaments evolutius de la següent
manera:
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-

-

Tasques de desenvolupament de complexitat mitjana o alta i amb una dedicació
associada superior a 80 hores: Es consideren que s’han de resoldre mitjançant
actuacions de desenvolupament evolutiu específiques, seguint un model de
“projecte tancat”.
Tasques de desenvolupament simple amb una dedicació associada inferior a 80
hores.

El Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació del CAC proporcionarà els
requeriments funcionals i tècnics que han d’acomplir les noves funcionalitats per tal que
l’adjudicatari realitzi una valoració prèvia.
Durant la vigència del contracte, l’adjudicatari es compromet a lliurar la valoració de les
tasques a realitzar en un temps màxim de 5 dies hàbils. El document de valoració
contindrà com a mínim:




la proposta de solució,
la planificació temporal,
una taula amb el desglossament per perfils professionals, indicant el
nombre de recursos, la dedicació, el preu per hora de cada perfil i la
valoració econòmica total.

Descripció del servei
El servei objecte del plec inclou les següents activitats:


Activitats associades a la Gestió de la qualitat del servei.
S’inclouen totes les activitats orientades a la gestió i el control de la qualitat del
servei ofert.

Per al manteniment continuat:


Activitats de manteniment correctiu:
Són objecte d’aquest plec, les activitats de manteniment correctiu d’aplicacions
desenvolupades o de funcionalitats ja posades en productiu a partir de les peticions
realitzades pel CAC.
El manteniment correctiu inclou la correcció del codi i/o l’actualització de la
configuració existent. A més, s’han de realitzar les proves unitàries i d’integració
necessàries per a la posada en productiu de les modificacions. Així mateix, s’ha
d’actualitzar la documentació existent amb els canvis realitzats.



Activitats de manteniment preventiu:
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Són objecte d’aquest plec les activitats de manteniment destinades a reduir
gradualment els esforços invertits en els manteniments correctius i evolutius, amb
l’objectiu principal de reduir costos de desenvolupament.
Algunes de les activitats englobades en el manteniment preventiu són: la reducció
de possibles d’incidències, la determinació de les necessitats de reenginyeries de
processos, la documentació de processos crítics, l’optimització de l’ús dels recursos
tecnològics, l’homogeneïtzació de les característiques del programari i
l’estandardització de codi, i l’assegurament de la qualitat del programari.


Activitats de manteniment adaptatiu:
Són objecte d’aquest plec les activitats de manteniment destinades a adaptar el
programari als canvis de l’entorn tecnològic i l’anàlisi i la resolució de l’impacte que
se’n pugui derivar.
Principalment aquestes activitats es deriven de canvis i de modificacions de
maquinari, canvis en els programaris base, canvis de versions, així com, també,
migracions i conversions de dades.



Activitats de gestió i de suport als sistemes d’informació i a les persones:
Són objecte d’aquest plec les activitats de gestió i de suport relacionades amb els
sistemes d’informació, les aplicacions informàtiques i les persones interlocutores i/o
usuàries dins del context dels sistemes d’informació objecte del plec.

Per a les actuacions de desenvolupament evolutiu


Activitats de planificació, control i seguiment
Són objecte d’aquest plec les activitats de control i de seguiment centrades en la
monitorització de l’estat de les actuacions, la resolució de problemes i la informació
de l’estat i el seguiment de les actuacions del projecte al Servei de Tecnologia i
Sistemes d’Informació. S’inclouen també els serveis de gestió i de planificació de la
implementació.



Activitats d’anàlisi i de disseny
Són objecte d’aquest plec les activitats d’anàlisi de requeriments funcionals i tècnics,
identificant les necessitats a cobrir/desenvolupar.
S’inclouen les activitats de disseny, tant tècnic com funcional, de la solució aportada,
per cobrir les necessitats detectades. El disseny de la solució inclourà la
documentació necessària per a la seva implementació.



Activitats de desenvolupament
Són objecte d’aquest plec les activitats de desenvolupament de nous programes
sobre l’arquitectura escollida. Aquestes activitats de desenvolupament inclouran la
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codificació en el llenguatge de l’aplicació, les proves unitàries de cadascun dels
desenvolupaments, i la seva documentació tècnica. També s’inclouen les activitats
d’integració amb altres sistemes existents.


Activitats d’implantació
Són objecte d’aquest plec els serveis d’adaptació i de configuració de les diferents
funcionalitats de la solució adoptada a les necessitats detectades, la realització de
prototipus i la introducció de les dades bàsiques per a la seva validació funcional.
Així mateix, s’inclouen activitats de migració de dades i de migració d’aplicacions i/o
funcionalitats.



Activitats de proves
Són objecte d’aquest plec en aquesta activitat el disseny, el desenvolupament, el
suport, la gestió i el seguiment de les proves tant d’integració, unitàries, de volum i
d’adaptació del desenvolupament posat en productiu.
Aquestes proves estaran encaminades a assegurar el correcte funcionament en la
seva totalitat, tant de les diferents configuracions parcials, com dels
desenvolupaments, la integració amb altres eines, l’adaptació als sistemes de la
Generalitat, etc.



Activitats de suport post-implantació
Són objecte d’aquest plec les activitats de suport post-implantació tècnic i/o
funcional necessàries per assegurar l’estabilitat dels desenvolupaments i/o
funcionalitats posades en productiu. Les activitats de suport poden ser requerides
tant de manera presencial com remota.



Activitats associades a la gestió del canvi
Són objecte d’aquest plec les activitats derivades de la gestió del canvi habitual en
qualsevol implementació o desenvolupament d’una eina informàtica o d’un sistema
d’informació.
S’inclouen també dins d’aquest apartat el disseny, el desenvolupament, la
planificació i la impartició de la formació als usuaris i l’establiment de mesures i de
polítiques de comunicació que minimitzen l’impacte de la implementació.

Duració del contracte
El contracte tindrà vigència de 24 mesos des del dia 1/01/2020 al 31/12/2022 amb
possibilitat de pròrroga per un any més.
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Dimensionament del servei
Personal tècnic
El dimensionament mínim del servei és d’una persona tècnica a temps complet, més tot
el suport i gestió remota que calgui des de les oficines de l’adjudicatari.
L’horari d’atenció requerit és: de 8:00 a 17:00 de dilluns a divendres.

Acord de Nivell de Servei (ANS) del servei
Inicialment no es defineixen ANS per a aquest servei.

Pressupost i pla de facturació dels serveis
L’ import màxim de la licitació serà de: 124.108,80€ IVA exclòs
Aquest import s’imputarà a la partida: D/228000200/1110/0000
La presentació de factures es realitzarà de forma mensual a mes vençut, pels serveis
executats, inclosos tots els conceptes i l'IVA.
El pagament de les factures es realitzarà mitjançant transferència bancària, un cop
conformades les factures pel responsable del Servei de Tecnologia i Sistemes
d’Informació del CAC.

Condicions d’execució
Períodes de garantia
S’estableix un període de garantia de sis mesos per a cada actuació de
desenvolupament evolutiu específic des de la seva acceptació definitiva. Durant aquest
període l’adjudicatari es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquelles
incidències o defectes detectats a l’actuació desenvolupada imputables a ell, per acció o
per omissió sense afectar a l’equip tècnic habitual de manteniment continuat.

Condicions específiques d’execució
Les condicions d’execució especifiques que s’estableixen per a l’execució d’aquest
servei són:
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L'empresa contractista està obligada a executar el contracte en les seves pròpies
dependències o instal·lacions tret que, excepcionalment, se l’autoritzi a prestar els
seus serveis a les dependències dels ens, organismes i entitats que formen part del
sector públic. En aquest cas, el personal de l'empresa contractista ocuparà espais
de treball diferenciats del que ocupen els empleats públics.
1

L'empresa contractista ha de designar almenys una persona que exerceixi de
coordinadora tècnica o responsable integrada en la seva pròpia plantilla, que
tindrà entre les seves obligacions les següents:


Actuar com a interlocutora de l'empresa contractista davant de l’entitat
contractant i canalitzar la comunicació entre l'empresa contractista i el
personal integrant de l'equip de treball adscrit al contracte, d'una banda, i
l’entitat contractant, de l'altra, en tot el que faci referència a qüestions
derivades de l'execució del contracte.



Distribuir el treball entre el personal encarregat de l'execució del contracte i
impartir a aquests treballadors les ordres i les instruccions de treball que
siguin necessàries en relació amb la prestació del servei contractat.



Supervisar que el personal integrant de l'equip de treball desenvolupi
correctament les funcions que té encomanades, així com controlar
l'assistència d'aquest personal al lloc de treball.



Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l'execució del
contracte i, amb aquest efecte, coordinar adequadament l'empresa
contractista amb l’entitat contractant per ta de no alterar el bon funcionament
del servei.



Informar a l’entitat contractant de les variacions, ocasionals o permanents, en
la composició de l'equip de treball adscrit a l'execució del contracte.



En cas de substitució de personal, l’empresa adjudicatària garantirà un solapament
mínim de 15 dies laborables entre la persona sortint i l’entrant per tal de garantir el
correcte traspàs de coneixements i minimitzar l’ impacte al servei prestat. En
qualsevol cas, el cost derivat d’aquest traspàs de coneixements anirà a càrrec de
l’empresa adjudicatària.



L’empresa adjudicatària es compromet a substituir les persones assignades en cas
que no compleixin amb les tasques objecte del contracte.



El CAC efectuarà el seguiment i el control de la prestació dels serveis efectuats
mitjançant els mecanismes i els indicadors que consideri oportuns. A aquests
efectes l’empresa adjudicatària haurà d’aportar la informació d’acord amb les
especificacions i els terminis que acordi el CAC.



L’empresa adjudicatària retornarà al CAC les fonts dels programes informàtics, els
manuals, els estudis, els informes, els anàlisi i la resta de productes, en bon estat de
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conservació i de funcionament, quan finalitzi el contracte, i es comprometrà a no
quedar-se’n cap còpia.

Infraestructura necessària per dur a terme el projecte


El cost dels desplaçaments serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.



En el moment de la prestació del servei, s’exigirà a l’adjudicatari, si s’escau,
l’aportació de les infraestructures informàtiques, els espais, les llicències de
desenvolupament i qualsevol altre component o mitjà tècnic necessari per a la
realització dels treballs.

Descripció de la metodologia a utilitzar
Per al servei de desenvolupament d’aplicacions, l’adjudicatari dels serveis es
compromet a seguir la metodologia de gestió de projectes ESPRIT, basada en Six
Sigma.

Requeriments de seguretat
Confidencialitat i publicitat del servei
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o la informació prèvia que
no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
Qualsevol comunicat de premsa o d’inserció als mitjans de comunicació que el
proveïdor realitzi referent al servei que presta al CAC l’haurà d’aprovar prèviament el
client.
Propietat intel·lectual
Tota la documentació que es generi al llarg del servei és propietat exclusiva del CAC. El
licitador no la podrà fer servir per altres finalitats sense el consentiment exprés del
client.
Seguretat i protecció de dades
L'empresa adjudicatària tindrà la consideració d'encarregat de tractament d'acord amb
el que estableix l'article 28 del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).
Una vegada adjudicat el contracte es formalitzarà el corresponent contracte
d’encarregat del tractament de dades de caràcter personal.

Pàgina 8

La propietat de la informació i la responsabilitat de les dades personals correspon al
CAC. L'empresa adjudicatària es compromet al compliment íntegre dels aspectes que li
competeixen de la legislació vigent en cada moment sobre protecció de dades de
caràcter personal, i en particular del RGPD.
En el cas d'infringir aquesta condició l'empresa adjudicatària serà considerada també
com a "responsable del tractament" responent a les infraccions que hagués pogut
cometre.
L'empresa haurà d'adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per
a garantir la seguretat de la informació, que evitin la seva alteració, pèrdua, accés i
tractament no autoritzat.
Addicionalment, els adjudicataris es comprometen a:
-

-

Complir amb les directives tecnològiques i de seguretat i de qualitat que
estableixi el CAC.
Implementar les mesures, els processos, i els requeriments que el CAC sol·liciti
amb aquesta finalitat i li proposarà els que consideri necessaris per millorar les
solucions.
Facilitar tota aquella informació que el CAC requereixi per tal que pugui donar
compliment a la legislació i normativa referida en aquest apartat.

Compartició de recursos
Per motius de garantir la seguretat, qualsevol compartició de recursos tècnics
(infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del contracte serà
prèviament justificada al client amb un informe d’anàlisis de beneficis i de riscos, que
aquest haurà d’aprovar.
Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, el maquinari i/o el programari propietat del CAC
exclusivament per a l’ús o el benefici del CAC.
Informes de control per a la gestió del projecte
A petició del CAC, i amb la periodicitat que aquest ho sol·liciti, caldrà que l’adjudicatari
lliuri un informe de gestió del servei per les actuacions de desenvolupament evolutiu.
La informació a ser incorporada en aquest informe és la següent:








Planificació i avenç detallat del projecte.
Anàlisi de desviacions del projecte (en esforços i econòmiques).
Informe de gestió i de control de canvis.
Informe de control de riscos del projecte.
Informe de seguiment.
Informe de gestió d’incidències.
Actes de reunions.
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El grau d’avanç i el grau de risc del projecte es mesuraran de forma objectiva, en funció
dels resultats lliurats al client, i s’acompanyaran de plans d’acció sobre els desviaments
significatius.
Els informes s’han d’adaptar a les necessitats de l’organització definides per a cada cas
concret. El CAC pot demanar la modificació dels continguts dels informes, de la
periodicitat i del canal de rebuda (web, correu, SMS...)

Pla de transició i de devolució del servei
La proposta del licitador respecte el pla de transició i el pla de devolució del servei,
s’especificarà tenint en compte la terminologia següent:


Adjudicatari actual: És el proveïdor que, en l’actualitat, es fa càrrec del servei
objecte d’aquest plec.



Nou adjudicatari: És l’adjudicatari futur d’aquesta licitació i per tant qui serà
responsable de la provisió del servei objecte de la licitació.



Fase de transició: És el període de temps que comença en el moment en que el
nou adjudicatari es fa càrrec del servei i que per definició acaba quan el servei està
estabilitzat en els nivells de servei actuals. Aquesta fase té una limitació temporal
màxima de 3 setmanes.



Fase de captura del coneixement: És la fase prèvia a la fase de transició, durant la
qual el nou adjudicatari realitzarà amb el suport de l’adjudicatari actual la captura del
coneixement i la transferència tecnològica necessària que li permetrà assolir la
provisió definitiva del servei al final de la fase de transició.

La gràfica següent, mostra les diferents etapes de les que consta el pla de transició i de
devolució del servei:
MODEL DE TRANSICIÓ
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FASE DE CAPTURA
DE CONEIXEMENT I
PLANIFICACIÓ DE
LA TRANSICIÓ

NOU ADJUDICATARI

ADJUDICATARI ACTUAL

ADJUDICACIÓ SIGNATURA NOU
CONTRACTE
CONTRACTACIÓ

INICI FASE CAPTURA DE
CONEIXEMENT I
PLANIFICACIÓ TRANSICIÓ

LA RESPONSABILITAT DEL
L’ADJUDICATARI ACTUAL

SERVEI

FASE D’EXECUCIÓ
DE LA TRANSICIÓ

ADJUDICATARI ACTUAL

NOU ADJUDICATARI

INICI FASE EXECUCIÓ TRANSICIÓ I DE LA PRESTACIÓ SERVEIS
X

ÉS

DE

FI FASE EXECUCIÓ
TRANSICIÓ

LA RESPONSABILITAT I FACTURACIÓ DEL SERVEI
AMB TRANSICIÓ EXECUTADA ÉS DEL NOU
ADJUDICATARI
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Els rols i les responsabilitats de cada part en cadascuna de les fases són:

Fase

Responsabilitats de
l’adjudicatari actual

Durant
l’adjudicació del
contracte i la
signatura del nou
contracte




Facturació dels serveis.
Execució del servei actual.





Facturació dels serveis.
 Ha d’ofertar la temporalitat de
Execució del servei actual.
la fase de captura del
coneixement i de la
Facilita l’atenció, la col·laboració i la
planificació de la transició i
informació necessària per realitzar
també ha d’ofertar els
una correcta transferència de
processos a seguir per a
coneixement i tecnològica, que
garantir aquesta transferència.
permetrà al nou adjudicatari que
pugui fer-se càrrec del servei en un  Tot i que no facturarà els
futur.
serveis, el cost d’aquesta fase
ha d’estar inclòs a l’oferta
Aquesta dedicació prevista per a
presentada.
la devolució del servei s’haurà
inclòs a l’oferta inicial
L’adjudicatari d’aquest contracte, el nou adjudicatari i el promotor del
servei acordaran la finalització d’aquesta fase mitjançant la signatura
d’un document d’acceptació.
 Facturació dels serveis.
 Té la responsabilitat del
compliment del servei ofert
per la fase d’execució de la
No factura els serveis.
transició .
No té cap responsabilitat sobre el
 Haurà de seguir les etapes i la
servei.
temporalitat de la fase
d’execució de la transició
El nou adjudicatari pot necessitar el
ofertes.
seu suport per garantir la correcta
provisió del servei.
 El cost d’aquesta fase estarà
inclosa en l’oferta presentada
(si s’escau, dedicació
addicional estimada de
l’adjudicatari actual inclosa).

Fase de captura
de coneixement i
planificació de la
transició




Fase d’execució
de la transició

Després de la
fase d’execució
de la transició





Responsabilitats del
nou adjudicatari




Facturació dels serveis
Execució del servei contractat
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Definició del pla de transició i de devolució del servei:
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta econòmica i tècnica:


Proposta de pla de transició:
o
o
o



Definició del marc temporal i els recursos necessaris per dur a terme el pla
de transició.
Planificació detallada de la fase de captura del coneixement, la duració
prevista i el seu grau d’implicació.
Planificació detallada de la pròpia fase de transició, la duració prevista i la
proposta fins a l’estabilització definitiva, i el nivell de servei igual al actual.

Proposta del pla de devolució del servei:
o
o
o
o
o

Definició de la durada del pla de devolució ofertat.
Quantificació del recursos que es considerin necessaris per realitzar la
transferència de coneixement i la transferència tecnològica.
Mètode previst per fer la transferència de coneixement (paral·lel, workshops,
etc.)
Requeriments que es demanin al nou adjudicatari per completar la correcte
transferència de coneixements i la transferència tecnològica.
També s’ha de proposar el pla de lliurament de:
 Coneixement. Determinar el nombre de sessions de traspàs i de
tipologies d’aquestes (workshops, conferències, formació d’equips
mixtes).
 Documentació. Determinar la documentació tècnica que es lliurarà,
els terminis de lliurament i, en cas que siguin necessàries, la
planificació i la tipologia de les sessions d’explicació de la
documentació.
 Infraestructura. Determinar les accions a emprendre en el traspàs de
la infraestructura de maquinari i de programari, si s’escau.
 Servei. Determinar les condicions del pla de traspàs del servei,
incloent-hi el pla de comunicació de canvi a l’usuari.
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