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I.

I.1.

Introducció, objecte i abast del servei

Introducció

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
(en endavant CTTI) és una empresa pública (entitat de Dret Públic sotmesa a l’ordenament jurídic
privat), creada per llei el 28 de desembre de 1993, i actualment adscrita al Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública. Participació de la Generalitat: majoritària directa.
El Govern de la Generalitat va constituir el CTTI per integrar tots els serveis informàtics i de
telecomunicacions en una única estructura. El CTTI és el responsable de garantir la direcció,
planificació, gestió i control dels sistemes d'informació i dels serveis de telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya, alhora que dissenya, construeix, coordina i desplega els projectes que
la Generalitat li encarrega, incorporant solucions innovadores i transformant digitalment
l’administració pública catalana.
Mitjançant Acord de Govern GOV/144/2011, de 18 d’octubre de 2011, el Govern de la Generalitat
de Catalunya va aprovar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i va encarregar al Consell
d’Administració del CTTI, en el qual estan representats tots els Departaments de la Generalitat,
l’impuls de les mesures necessàries per dur-la a terme.
En compliment d’aquest mandat el CTTI va licitar els quatre contractes de col·laboració públicprivada següents:


Aprovisionament i manteniment d’aplicacions (CCPP/CTTI/2011/1)



Aprovisionament del lloc de treball i suport a l’usuari (CCPP/CTTI/2011/2)



Aprovisionament d’infraestructura de CPD (CCPP/CTTI/2011/3)



Aprovisionament de connectivitat i telecomunicacions (CCPP/CTTI/2011/4)

A l’annex 1, Lots associats als contractes de col·laboració públic-privada, es relacionen els lots
(contractes), adjudicataris i any de finalització dels mateixos.

A l’any 2018 finalitzen alguns dels contractes d’aprovisionament d’aplicacions, infraestructures
de CPD i comunicacions, concretament:


Contractes d’aplicacions: lots A1 a A11 (CCPP/CTTI/2011/1)



Contracte de CPD 3 (CCPP/CTTI/2011/3)



Contractes de CPD nucli 1 i nucli 2 (CCPP/CTTI/2011/3)



Contracte de mobilitat (CCPP/CTTI/2011/4)



Contracte de telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent (CCPP/CTTI/2011/4)



Contracte de numeració especial (CCPP/CTTI/2011/4)
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Amb totes aquestes consideracions, afegint les lliçons apreses i necessitats futures fruit de
l’anàlisi intern realitzat, el CTTI ha definit l’estratègia del model de la compra 2018, que es
fonamenta en els següents principis:


Millora del servei



Concurrència i competència en la contractació



Innovació



Recuperació del talent / coneixement



Impacte al sector TIC

Els objectius concrets a assolir, alineats amb els principis descrits anteriorment, en relació als
serveis de veu i comunicacions, són:








Millora del servei
o

Obtenint un servei de millor qualitat (millor cobertura) i més eficient, a partir de la
millora de les infraestructures actuals.

o

Governant el trànsit de veu i vídeo entrant i sortint mitjançant el nus de
comunicacions multimèdia.

o

Garantint l’assoliment d’acords de nivell de servei més adients a la prestació.

Concurrència i competència en la contractació
o

Mantenint del nombre de Lots actuals per les comunicacions.

o

Reinvertint l’estalvi en projectes clau per l’acompliment dels objectius estratègics.

o

Fomentant la competència.

Innovació
o

Potenciant la interconnexió del Nus Multimèdia.

o

Llançant el projecte de Directori Únic.

o

Llançant el projecte de gestió de dispositius.

Focus en l’usuari
o

El pla director de Comunicacions Unificades ha de donar, com a resultat, la
definició dels serveis al voltant de l’usuari

En el cas concret dels serveis telefònics de numeració especial, en endavant referits també de
forma més breu com a serveis de numeració especial, serveis de NE o SNE, algun d’aquests
objectius poden no ser d’aplicació a curt termini. Tot i això, es detallen per ubicar-los dins
l’estratègia general de la prestació de serveis de veu i comunicacions.
Els serveis de veu i comunicacions tenen fortes relacions amb serveis inclosos en altres
contractes, principalment en els de lloc de treball. Un dels aspectes a tenir en compte en la
definició del model de la compra 2018 és l’alineació d’aquestes contractacions.
D’altra banda, els serveis de veu i comunicacions estan evolucionant cap a solucions de
comunicacions unificades, on la persona és el centre de les comunicacions independentment
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del dispositiu que fa servir, i on s’integren els serveis de telefonia fixa i mòbil (permetent traslladar
una trucada en curs d’un dispositiu a un altre), missatgeria instantània corporativa,
videoconferència i eines de productivitat, entre d’altres.
En el context de la Generalitat de Catalunya, on la diversitat d’usuaris és molt gran, pren especial
relleu avaluar les necessitats concretes de cada col·lectiu respecte a l’ús de les comunicacions
unificades, abans d’implantar una solució d’aquest tipus. Cal, per tant, elaborar un Pla director
de comunicacions que tingui aquests aspectes en consideració.
Addicionalment, i amb l’objectiu de simplificar els processos d’autenticació i autorització dels
sistemes i aprofitant per homogeneïtzar i donar consistència als continguts dels diferents
directoris, cal iniciar un projecte de Directori Únic.
Per últim, per garantir la seguretat dels diferents dispositius, definint i aplicant les polítiques de
seguretat apropiades en cada cas, és imprescindible iniciar un projecte de Gestió Integrada de
Dispositius.
Un altre aspecte important és l’actualització que requereix la infraestructura actual de
comunicacions, on el percentatge d’extensions analògiques existent és elevat (de l’ordre del
33%), on disposem d’alguna centraleta que es troba fora de suport, i on el Nus de veu no s’ha
desplegat en la seva totalitat. El desplegament del Nus de veu fa possible gestionar tot el tràfic
de veu On-Net (intern entre fix i mòbil) sense utilitzar la xarxa pública de l’operador. El model de
la compra 2018 s’ha de focalitzar en l’actualització d’aquesta infraestructura que, a més a més,
és la que ens ha de permetre oferir les comunicacions unificades.

I.2.

Objecte

L’objecte del present contracte és la provisió, manteniment i operació dels serveis de numeració
especial de veu, amb alta disponibilitat i seguretat, de la Generalitat de Catalunya i el seu sector
públic.
En aquest document es detallen l’abast i les característiques específiques de caire tècnic que es
pretenen satisfer a la present licitació.

I.3.

Abast organitzatiu

Tal com es descriu a l’Acord de Govern GOV/144/2011, de 18 d’octubre de 2011, l’abast
organitzatiu del nou model TIC de la Generalitat de Catalunya inclou tota l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Concretament, aquest acord inclou la part del sector públic en el qual la Generalitat hi té
participació majoritària d’acord amb les dades que consten a la Llei de Pressupostos de 2017.
No obstant, l’Acord de Govern exclou de forma expressa el Parlament de Catalunya, les
institucions de la Generalitat que estableix el capítol V del títol II de l’Estatut d’Autonomia, i
aquelles entitats i organismes de l’Administració que presten serveis de forma concertada, llevat
que ho acordin els concertats.
Anomenarem “àmbits” als departaments, entitats, empreses públiques, secretaries o direccions
generals amb gestió pròpia i diferenciada, inclosos en aquest abast organitzatiu.
Cal tenir en compte que l’abast d’aquest contracte no comprèn tots els serveis de les entitats de
la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, sinó que considera únicament els

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 7 de 84

Departaments de la Generalitat, les entitats autònomes administratives i els organismes
en què el CTTI ja presta serveis.
El CTTI presta serveis als 13 Departaments i a 86 Entitats i Organismes.
Amb posterioritat a l’adjudicació del contracte, i en la mesura en què es vagin definint les
necessitats de la Generalitat i el seu sector públic, sempre que ho acordin els seus òrgans de
govern, s’inclouran els serveis associats a les entitats que s’incorporin al model, essent aquesta
una causa de modificació de contracte.

I.4.

Abast geogràfic

Tots els serveis descrits han d’estar disponibles en qualsevol punt del territori estatal.

I.5.

Abast funcional

Dins del marc dels serveis de numeració especial, actualment el Centre de Telecomunicacions i
tecnologies de la Informació gestiona els següents números de telèfon, incloent les línies
telefòniques, numeracions geogràfiques, serveis de xarxa intel·ligent i els seus mecanismes
d’encaminament de les trucades. També es requereix poder subministrar terminals telefònics
associats a línies individuals, no vinculades a cap centraleta o centre de trucades.
Serveis Sanitaris:


Servei de Numeració Especial d’Urgències Mèdiques (061)



Servei de Numeració Especial Transport InterHospitalari (902 335 033)

Serveis d’emergències:


Servei de Numeració Especial d’Emergències (112)



Servei de Numeració Especial de Bombers (085)



Servei de Numeració Especial de Protecció Civil (1006)



Servei de Numeració Especial de Mossos d’Esquadra (088)

Serveis d’informació ciutadana:


Servei de Numeració Especial d’Atenció Ciutadana (012)

Serveis socials


Servei de Numeració Especial d’Atenció a la Infància (116111)

Volumetria actual de serveis de NE i el seus components

Serveis

Accessos
primaris

Accessos
IP

Accessos
Analògics

Numeració
Xarxa
intel·ligent

Numeració
pública
DDI

8

42

2

196

63

1090
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CTTI podrà sol·licitar altes i baixes de serveis durant l’execució del contracte, de manera que
aquest abast inicial es pot veure modificat.
Queden fora de l’abast els agents d’atenció telefònica i les centraletes i plataformes de Centre
de Trucades que puguin ser utilitzades.
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II.

II.1.

Descripció dels serveis a prestar per l’adjudicatari

Requeriments generals dels serveis

La solució tecnològica presentada haurà de satisfer els següents requeriments tècnics en quant
a enllaços a xarxes telefòniques públiques, així com els requeriments funcionals de l’operativa
d’encaminament del trànsit d’entrada, de desbordament i circuits auxiliars.
L’adjudicatari aportarà al CTTI la informació en detall de l’arquitectura que asseguri la
diversificació i redundància de la xarxa que pugui suportar serveis de la màxima criticitat, com ho
son els serveis telefònics d’atenció a emergències.
Tota la infraestructura es lliurarà preferentment sobre xarxa pròpia. Caldrà comptar amb
l’aprovació de CTTI en tots aquells casos en que es proposi utilitzar xarxa de tercers. Aquest fet
no eximirà de complir els mateixos nivells de servei.

Característiques generals dels enllaços primaris:


En aquelles seus que tinguin més d’un accés primari amb distribució de trucades entrants
al 50% entre dues centrals, els accessos primaris es proveiran amb fibra òptica
canalitzada, de forma diversificada a nivell d’infraestructura i sense trams comuns en el
seu recorregut des de 2 centrals públiques diferenciades de la localitat. A més, les rutes
hauran de ser totalment diversificades a la xarxa de l’operador, sense cap element
coincident entre la ubicació i els dos centres que realitzen el repartiment balancejat de
les trucades.



L’accés dels circuits a cada ubicació haurà de ser també diversificat en 2 escomeses o
camins físics diferenciats fins a la sala o sales tècniques de la ubicació.



En aquelles seus que tinguin un sol accés primari, aquest es proveirà amb fibra òptica
canalitzada.



Tots els enllaços primaris instal·lats corresponents als serveis de numeració especial de
veu han de permetre la desconnexió manual independentment de la resta d’enllaços,
mitjançant un dispositiu interruptor instal·lat entre la caixa de transmissió de l’operador i
l’equipament de veu existent. Aquests dispositius estaran completament etiquetats,
incloent la documentació relativa als serveis corresponents (número administratiu,
serveis que suporten, correspondència amb els enllaços de la caixa de transmissió de
l’operador ...).



Els enllaços primaris hauran de disposar de les funcionalitats bàsiques d’un servei
estàndard d’aquestes característiques.

Característiques de les línies analògiques:


Les línies analògiques de cadascun dels centres d’emergències es proveiran des de
dues centrals públiques diferents, repartides al 50%. Es valorarà que cadascun dels
grups de salt d’emergència dels números especials estigui format per línies provinents
de més d’una central pública.
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L’operador ha d’oferir la possibilitat de proveir un servei de centraleta virtual per les línies
analògiques.



Les línies analògiques hauran de disposar de les funcionalitats bàsiques d’un servei
estàndard d’aquestes característiques.

Característiques dels serveis de xarxa intel·ligent:


L’adjudicatari haurà de disposar d’una plataforma de xarxa intel·ligent situada a nivell de
xarxa d’operador, redundada extrem a extrem i amb disponibilitat 24x7.



L’adjudicatari serà receptor de les portabilitats de les numeracions especials i
numeracions 90X dels serveis dins l’abast d’aquest contracte.



L’adjudicatari n’assumirà l’aprovisionament, l’operació i la gestió per tal que el lliurament
de les trucades es faci als números geogràfics de destí assignats, conservant
l’identificador del trucant i assumint-ne tots els costos.



La plataforma haurà de proporcionar múltiples plans d’encaminament configurables per
a cada servei, en funció de criteris programables com ara horari, origen, demanda, etc.



La plataforma haurà de proporcionar l’opció de configurar un sistema de locucions
automàtiques, disponible en múltiples idiomes, incloent el Català i amb menús
configurables.



Els responsables de cadascun dels serveis podran tenir accés i gestionar de forma
delegada únicament els números de xarxa intel·ligent del seu àmbit i, per tant, no haurà
de tenir accés a cap dels altres. La gestió inclourà, com a mínim, la configuració dels
plans d’encaminament i l’accés a estadístiques.



A més, el CTTI podrà tenir accés d’administrador i gestionar els números de xarxa
intel·ligent de tots els serveis sol·licitats.



Aquesta gestió s’haurà de poder dur a terme mitjançant web i telèfon.



L’eina oferirà estadístiques en temps real d’ús del servei.



Els serveis de xarxa intel·ligent hauran de disposar de les funcionalitats bàsiques d’un
servei estàndard d’aquestes característiques.

Característiques dels serveis sobre xarxes amb tecnologia IP:
L’evolució tecnològica fa preveure l’obsolescència a mig termini de les xarxes telefòniques XDSI
tradicionals basades en transport SDH/PDH/ATM. Per aquest motiu, durant la vigència del
contracte, CTTI podrà requerir a l’adjudicatari la prestació de canals de Veu sobre tecnologies
basades en Protocol Internet (IP) ja sigui com a enllaç principal o com a redundància, combinades
amb els circuits XDSI/PSTN actuals.
El licitador haurà d’acreditar que disposa d’una xarxa IP multiservei d’alta disponibilitat i
resiliència, adequada als requeriment dels serveis d’emergències. Així mateix, haurà de
demostrar eficiència en la gestió d’aquesta, segons els requeriments del capítol III de condicions
d’execució del servei.
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En cas de requerir-se, els canals IP es proveiran sobre infraestructura específica per a aquests
serveis (sense compartir amb cap altre servei IP existent a la ubicació), i garantint el mateix nivell
de diversificació, seguretat i disponibilitat que el requerit pels enllaços XDSI.


L’enllaç a cada ubicació es proveirà amb fibra òptica canalitzada, de forma diversificada
respecte a l’enllaç XDSI, a nivell d’infraestructura i sense trams comuns en el seu
recorregut des de 2 centrals públiques diferenciades de la localitat. A més, les rutes
hauran de ser totalment diversificades a la xarxa de l’operador, sense cap element
coincident entre la ubicació i els dos centres que realitzen el repartiment balancejat de
les trucades.



L’accés dels circuits IP/XDSI a cada ubicació haurà de ser també diversificat en 2
escomeses o camins físics diferenciats fins a la sala o sales tècniques. finalitzats en dos
equips de dades de client (EDC) diferenciats. Tots els elements d’interconnexió
necessaris seran proveïts pel licitador.



Tots els circuits hauran de ser proveïts amb xarxa pròpia.



L’enllaç principal ha de ser dedicat al servei i no podrà ser compartit a nivell N3 per altres
serveis IP existents a la ubicació.



Així mateix, el servei haurà d’estar completament aïllat a nivells N3 i N4 d’altres serveis
que no siguin estrictament de veu, que el licitador pugui estar oferint a la seva xarxa
multiservei.



Les capacitats dels enllaços seran de 100 Mbps o 1 Gbps simètrics 100% garantits, en
funció dels requeriments de cada servei. Les interfícies a utilitzar seran determinades per
CTTI, sempre basades en protocols estàndard.



En cas de requerir elements de xarxa dedicats al servei, com ara servidors de control de
frontera (SBC), aquests també seran redundats i configurats en alta disponibilitat.
Aquests estaran ubicats en diferents centres de processament de dades (CPD),
prèviament consensuats amb el CTTI.

Així mateix, el licitador haurà de ser capaç de proveir serveis de telefonia IP (ToIP) com a evolució
tecnològica de línies analògiques actuals. El servei inclourà, opcionalment


El lloguer del terminal ToIP i alimentació pròpia. Igualment ha de ser compatible amb
estàndard PoE, d’alimentació via xarxa LAN.



Funcionalitats de centraleta virtual. Presentació número trucant, desviaments, retenció
de trucada i trucada en espera, transferència, conferència, intrusió, rebuig de número
trucant, grups de salt, grups de captura, directori, operadora automàtica, locucions
personalitzables i gravació de trucades.



Eina web d’administració delegada de la configuració.

Característiques dels serveis sobre xarxes del servei de telefonia mòbil GSM, 3G, LTE:
El licitador haurà de ser capaç de proveir també telèfons de sobretaula basats en tecnologia
mòbil GSM/UMTS/LTE


Línia mòbil amb targeta SIM.
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El lloguer del terminal de sobretaula, amb alimentador i bateria per a un mínim de 5 hores
d’autonomia.



Opcionalment, amb mans lliures (auriculars/micròfon).



Funcionalitats de centraleta virtual. Presentació número trucant, desviaments, retenció
de trucada i trucada en espera, transferència, conferència, grups de salt, grups de
captura, directori, operadora automàtica, locucions personalitzades i gravació de
trucades.



Eina web d’administració delegada de la configuració.

Característiques generals de l’encaminament de les trucades:
El licitador proporcionarà serveis de xarxa intel·ligent de molt alta disponibilitat, que permetin
configurar dinàmicament l’encaminament de trucades al número especial cap als circuits de
destí, en base a la càrrega de trànsit, la ubicació geogràfica, horaris i activació per
avaria/contingència:


Arbres de direccionament, configurables i activables pel propi usuari.



Locucions automàtiques.



Consola web d’autogestió per a accés des d’ordinadors i telèfons mòbils, amb un entorn
d’usuari amigable i entenedor.



Filtres de trucades malicioses.

L’encaminament de les trucades entrants es realitzarà inicialment amb els criteris descrits a cada
servei específic (apartatII.3). Els licitadors indicaran en cada cas, els procediments i
responsabilitats per a l’activació dels plans de contingència, així com les interfícies d’activació
dels mateixos. Es contemplaran com a mínim dues interfícies d’activació (per exemple, telèfon i
web).
Aquesta informació es mantindrà puntualment actualitzada durant tot el contracte i disponible en
un repositori acordat amb CTTI.
L’encaminament de les trucades a qualsevol servei de numeració especial podrà ser modificat a
petició del CTTI en funció de les necessitats del servei, i sota la realització d’un estudi tècnic,
sense cap cost addicional per al CTTI.
L’adjudicatari haurà d’atendre, puntualment i de forma coordinada, a canvis en l’encaminament
derivats d’actuacions programades que CTTI o els responsables a cada departament sol·licitin.
Els licitadors indicaran a la seva oferta propostes de millora per a solucions i protocols alternatius
d’encaminament de trucades.
El proveïdor haurà de disposar de mecanismes de protecció de la seva pròpia xarxa de transport
que garanteixin la restauració dels circuits mitjançant rutes alternatives, en cas que es produeixi
una incidència que afecti a la comunicació.
L’adjudicatari serà el responsable de la gestió i resolució d’incidències degudes a
encaminaments i interconnexions mal configurats sobre la numeració especial: trucades a
numeració curta encaminades de forma errònia a/des d’altres serveis i xarxes de tercers o bé
a/des d’altres comunitats autònomes o estats, que no tinguin en compte les segmentacions
geogràfiques indicades. En cas de necessitat de coordinació amb proveïdors externs per resoldre
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aquest tipus d’incidències, l’adjudicatari serà el responsable de la coordinació i tramitació de
gestions amb aquest proveïdor i amb l’òrgan regulador competent.
Trasllats dels serveis:


Els centres d’atenció de trucades i els protocols d’encaminament de trucades podran
variar, a petició del CTTI, en funció de les necessitats del centre (canvi d’ubicació dels
serveis d’atenció de trucades, canvis en els protocols d’atenció de les trucades ...) i
dels plans del Govern en matèria de serveis de seguretat i atenció ciutadana.



En cas de trasllat d’algun dels centres d’atenció de trucades, o posada en marxa
d’algun centre nou, l’operador haurà de proveir el servei en les mateixes condicions.



Tots els canvis hauran de ser planificats i executats coordinadament sense afectació
en la disponibilitat del servei.

II.2.

Centres d’atenció de trucades dels serveis de numeració especial

Els serveis telefònics de numeració especial s’atenen actualment des de 5 ubicacions:
Ubicació 1: BCN-Hospitalet
Seu situada al carrer Pablo Iglesias, 101-115, de l’Hospitalet de Llobregat (08908).
Des d‘aquest centre es presten serveis amb dues d’infraestructures diferenciades, tan pel que fa
a la tramitació de les trucades entrants com la tramitació de les trucades sortints, i pels serveis
sanitaris SEM i Serveis d’emergències 112 i cossos especials.
Ubicació 2: TAR-Reus
Seu situada al carrer Pagesos, 2, de Reus (43204).
Des d‘aquest centre es presten serveis amb dues d’infraestructures diferenciades, tan pel que fa
a la tramitació de les trucades entrants com la tramitació de les trucades sortints, i pels serveis
sanitaris SEM i Serveis d’emergències 112 i cossos especials.
Ubicació 3: BCN-Glòries
Seu situada a Gran Via de les Corts Catalanes, 866-872, planta 4a de Barcelona (08018).
Des d‘aquest centre es presten serveis telefònics d’Atenció Ciutadana 012.
Ubicació 4: BCN-Paral·lel
Seu situada a l’avinguda Paral·lel, 50-52, Barcelona (08001).
Des d‘aquest centre es presten serveis telefònics d’Atenció a la Infància (116111).
Ubicació 5: BCN-Lleida
Seu situada a c/ Lleida, 26, Barcelona (08004).
Des d‘aquest centre es presten serveis telefònics pel Serveis d’emergències 112, cossos
especials i pels serveis sanitaris SEM.
Ubicació 6: BCN- Bellaterra
Seu situada a carrer de la Universitat Autònoma, s/n, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) (08193).
Des d‘aquest centre s’atenen trucades internes de gestió dels Bombers de la Generalitat.
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II.2.1.

Infraestructura d’enllaços a xarxes públiques per ubicació.

Accessos
Analògics

Numeració
Xarxa
intel·ligent

Numeració
pública DDI

7

44

29

447

Serveis
d’emergències
112 i cossos
especials

8

43

12

55

Salut

SEM 061,
Transport
Interhospitalari

4

25

2

144

Interior

Serveis
d’emergències
112 i cossos
especials

8

79

15

268

Ubicació 3

Presidència

Atenció
Ciutadana 012

10

2

41

Ubicació 4

Treball, Afers
Socials i
Famílies

Atenció a la
Infància
(116111)

1

6

Ubicació 5

Interior

Serveis
d’emergències
112 i cossos
especials

2

Salut

SEM 061,
Transport
Interhospitalari

2

Interior

Serveis
d’emergències
112 i cossos
especials

1

Ubicació

Departament

Serveis

Salut

SEM 061,
Transport
Interhospitalari

Interior

Ubicació 1

Ubicació 2

Ubicació 6

Total

Accessos
primaris

2

42

II.3.
II.3.1.

Accessos
IP

5

79

2

196

2

50

63

1090

Requeriments específics dels Serveis de Numeració Especial
Servei de Numeració Especial del Sistema d’Emergències Mèdiques
(061)

El servei 061 es gestiona de forma centralitzada des de la ubicació 1 (BCN-Hospitalet), mitjançant
les infraestructures de Serveis Sanitaris, i utilitzant la ubicació 2 (Reus) com a centre de
contingència. L’activació del pla alternatiu requereix realitzar-se de forma coordinada doncs a la
ubicació 2 no hi ha agents del 061 de forma habitual i, per tant, s’hi han de desplaçar.
El dimensionament quant a enllaços a xarxa pública específics per al servei 061 és:
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Ubicació

Ubicació 1

Funció

Accessos
primaris

Accessos
Analògics

Numeració
Xarxa
intel·ligent

Numeració
pública DDI

Entrada 061
(i transport
interhospitala
ri)

6 (E)

23

29

348

Gestors de
recursos

1 (S)

99

Metges
consultors

5 (E/S)

Backup
gestors de
recursos

16

Entrada 061 i
Ubicació 2

Ubicació 5

Gestors de
recursos
Contingència
gestors de
recursos

4 (E/S)

25

2

144

2 (E/S)
E: trànsit d’entrada, S: trànsit de sortida

Sobre aquesta infraestructura cal destacar:


Els accessos primaris del servei 061, tant a la ubicació 1 com a la ubicació 2, estan
diversificats i es configuren amb tràfic balancejat al 50% des de dues centrals públiques.



Els enllaços analògics alternatius del servei 061, tant a la ubicació 1 com a la ubicació 2,
estan diversificats en dues escomeses a centrals públiques configurats en 1 grup de salt
i disposen de funcionalitats de centraleta virtual.



Els enllaços analògics dels Gestors de recursos estan configurats en 1 grup de salt i
disposen de funcionalitats de centraleta virtual.



Els enllaços analògics dels metges consultors estan configurats en 1 grup de salt i
disposen de funcionalitats de centraleta virtual.



Els enllaços primaris de contingència a la ubicació 5 estan diversificats, i s’utilitzen per
assegurar la comunicació dels gestors de recursos ubicats en aquesta seu amb la resta
de seus, en cas de caiguda de la connectivitat principal (IP) en aquesta ubicació.

Els punts següents descriuen els tipus de tràfics gestionats.

Tràfic entrant al servei 061


En situació normal les trucades entrants al servei 061 s’encaminen des de dues centrals
públiques amb trànsit balancejat al 50%, pels accessos primaris de la ubicació 1.



Si algun dels primaris no pot cursar les trucades, per tall o per saturació, es produirà
desbordament automàtic sobre el número de xarxa intel·ligent designat per
desbordament. Aquesta numeració de xarxa intel·ligent disposa de dos plans alternatius
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d’encaminament:
–

Pla normal: les trucades s’encaminaran a través de les línies analògiques
d’emergència de la ubicació 1, configurades en grups de salt i amb funcionalitats de
centraleta virtual.

–

Pla alternatiu: totes les trucades entrants s’encaminen a través del número de xarxa
intel·ligent als accessos primaris de la ubicació 2, balancejat al 50% des de dos
centrals públiques. En cas de contingència, avaria o tall programat, es desvia el 061
cap als capçaleres de 112 a la ubicació 1.

Tràfic entrant als servei de Metges consultors
El tràfic entrant al servei de Metges consultors s’encamina per les línies analògiques configurades
en grup de salt dedicades.
Tràfic sortint per la Gestió de recursos
Les trucades sortints dels Gestors de recursos, s’encaminen pels enllaços primaris de sortida,
diversificats sobre dues centrals públiques, amb tràfic entrant balancejat al 50%.
II.3.1.1.

Activació de plans alternatius

L’activació dels plans alternatius es realitza mitjançant el reencaminament de les trucades
entrants a través d’un número de xarxa intel·ligent de l’operador. El pla definit per defecte és el
Pla normal i l’activació del Pla alternatiu requereix l’actuació del responsable assignat per l’usuari
(SEM,SA) per a realitzar les modificacions del reencaminament del número de xarxa intel·ligent.
La configuració actual del servei permet la distribució de les trucades entrants segons els
següents criteris:


Dia de la setmana



Dia de l’any



Hora



Origen geogràfic de la trucada, amb la següent distinció (cada demarcació s’ha
d’encaminar a un DDI diferenciat del grup d’enllaços primaris):



o

Barcelona ciutat i Sant Adrià del Besos

o

Costa de Ponent

o

Centre

o

Barcelona Nord i Maresme

o

Girona

o

Lleida

o

Tarragona

o

Terres de l’Ebre

o

Solsonès

Selecció per teclat
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II.3.1.2.

Volumetria de trucades entrants

El 061 va rebre durant el 2016 prop de 1.780.000 trucades, de les quals més de 130.000
corresponen a trucades derivades a la CECOS de Reus (Tarragona i Lleida).
El temps mig de trucada ronda el minut i vint segons.

II.3.2.

Servei de Numeració Especial de Transport Interhospitalari (902 335
033)

El servei de Transport Interhospitalari, es gestiona de forma centralitzada, des de la ubicació 1
(L’Hospitalet de Llobregat), mitjançant les infraestructures del servei d’Urgències Mèdiques (061),
utilitzant la ubicació 2 (TAR-Reus) com a centre alternatiu.
L’encaminament del tràfic entrant es realitzarà segons el següent protocol:


Les trucades entrants s’encaminen mitjançant un número directe pels enllaços primaris del
servei d’Urgències Mèdiques (061) de la ubicació 1.



En cas de no poder cursar les trucades per tall o per saturació es produirà desbordament
automàtic cap a un altre número directe dels enllaços primaris del servei d’Urgències
Mèdiques (061) de la ubicació 2.

II.3.3.

Servei de Numeració Especial d’emergències (112)

El servei 112 es gestiona de forma distribuïda mitjançant les infraestructures d’emergències i
cossos especials, des de la ubicació 1 (BCN-Hospitalet) i des de la ubicació 2 (TAR-Reus)
El dimensionament quant a enllaços a xarxa pública específics per al servei d’emergències i
cossos especials és:

Funció

Accessos
primaris

Accessos
Analògics

Numeració
Xarxa
intel·ligent

Numeració
pública DDI

Emergències
i cossos
especials 112

6

34

10

55

Bombers
Generalitat

1

9

1

Mossos
d’Esquadra

1

Emergències
112

6

Bombers
Generalitat

1

Cos Mossos
Esq

1

Ubicació 5

Emergències
112

2

Ubicació 6

Bombers
Generalitat

1

Ubicació

Ubicació 1

Ubicació 2

1
41

38

10

109

1

106

4

53
79

2

50

Sobre aquesta infraestructura cal destacar:
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Els accessos primaris del servei d’emergències i cossos especials, tant a la ubicació 1
com a la ubicació 2, estan diversificats i es configuren amb tràfic balancejat al 50% des
de dues centrals públiques.



Els enllaços analògics alternatius del servei d’emergències i cossos especials, tant a la
ubicació 1 com a la ubicació 2, estan diversificats en dues escomeses a centrals
públiques, configurats en 1 grup de salt i disposen de funcionalitats de centraleta virtual,
i comparteixen tràfic entrant a 112, 085, 088 i 1006.

El protocol d’encaminament de trucades entrants al servei 112 es resumeix a continuació:
II.3.3.1.

Trucades al 112 realitzades des de les comarques del Barcelonès, Baix
Llobregat i Vallès Oriental

Les trucades entrants al servei 112 procedents d’aquestes comarques, es gestionen des de la
ubicació 1 (BCN-Hospitalet) segons el següent protocol:


En situació normal, les trucades entrants s’encaminaran pels accessos primaris amb
trànsit balancejat al 50% des de dues centrals públiques.



Si algun dels primaris no pot cursar les trucades per tall o per saturació, es produirà
desbordament automàtic sobre el número de xarxa intel·ligent. Aquesta numeració de
xarxa intel·ligent tindrà dos plans alternatius d’encaminament:
–

Pla normal: les trucades s’encaminaran a través de les línies analògiques
d’emergència de la ubicació 1 (BCN-Hospitalet).

–

Pla alternatiu: totes les trucades entrants s’encaminaran a través del número de
xarxa intel·ligent a la ubicació 2 (TAR-Reus), mitjançant les infraestructures
d’emergències i cossos especials.

II.3.3.2.

Trucades al 112 realitzades des de la resta de Catalunya

Les trucades entrants al servei 112 procedents de la resta de Catalunya es gestionen des de la
ubicació 2 (TAR- Reus) segons el següent protocol:


En situació normal les trucades entrants s’encaminaran pels accessos primaris amb
trànsit balancejat al 50% des de dues centrals públiques.



Si algun dels primaris no pot cursar les trucades per tall o per saturació, es produirà
desbordament automàtic sobre el número de xarxa intel·ligent. Aquesta numeració de
xarxa intel·ligent tindrà dos plans alternatius d’encaminament:

II.3.3.3.

–

Pla normal: les trucades s’encaminaran a través de les línies analògiques
d’emergència de la ubicació 2 (TAR-Reus).

–

Pla alternatiu: totes les trucades entrants s’encaminaran a través del número de
xarxa intel·ligent a la ubicació 1 (BAR-Hospitalet).
Activació dels plans alternatius

L’activació dels plans alternatius en cas d’avaria, saturació o contingència es realitzarà mitjançant
el reencaminament de les trucades entrants a través d’un número de xarxa intel·ligent de
l’operador. El pla definit per defecte és el Pla normal i l’activació del Pla alternatiu requereix
l’actuació del responsable del CAT112 per realitzar les modificacions del reencaminament del
número de xarxa intel·ligent.
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II.3.3.4.

Volumetria de trucades entrants

El 112 va rebre durant el 2016 un total de 2.556.405 trucades i una mitjana mensual de 213.034
trucades. Els dies de màxima activitat es va superar les 11.600 trucades/dia.
Aproximadament, un 52% de les trucades van ser ateses al centre de trucades de Zona Franca
i el 48% restant a Reus.
El temps mig de trucada ronda els 90 segons.
II.3.3.5.

Servei eCALL (e112)

Els centres d’atenció 112 també atenen trucades del sistema eCALL, procedents de vehicles a
la xarxa viària amb terminals mòbils embarcats. Aquestes trucades poden ser originades de
forma automàtica o bé manualment, en cas d’incidència o accident. En el cas del 112, també
s’admeten trucades des de terminals mòbils no registrats a cap xarxa d’operador (sense targeta
SIM). Se’n deriven 8 casuístiques diferenciades per a les que les operadores de mòbil han de
traduir la trucada a un número DDI determinat.

eCall ubicació 1
Servei

Província

eCALL

Número DDI

Descripció

DDI #1

Trucada emergència eCall
Manual SIM registrada.

DDI #2

Trucada emergència eCall
Automàtica SIM registrada.

DDI #3

Trucada emergència eCall
Manual SIM NO registrada.

DDI #4

Trucada emergència
Automàtica
SIM
registrada.

Barcelona 1

eCall
NO

eCall ubicació 2
Servei

eCALL

Província

Barcelona 2, Tarragona,
Lleida i Girona

Número DDI

Descripció

DDI #5

Trucada emergència eCall
Manual SIM registrada.

DDI #6

Trucada emergència eCall
Automàtica SIM registrada.

DDI #7

Trucada emergència eCall
Manual SIM NO registrada.

DDI #8

Trucada emergència
Automàtica
SIM
registrada.

eCall
NO

El servei eCALL està subjecte al mateix sistema de contingència disponible per les trucades al
112 per a cada centre.
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II.3.4.

Servei de Numeració Especial de Bombers (085) i Mossos d’Esquadra
(088)

Els serveis de Bombers i Mossos d’Esquadra es gestionen íntegrament amb la infraestructura
del 112 i amb la mateixa distribució geogràfica. Les trucades al 088 i 085 finalitzen en una locució
informativa a la centraleta.

II.3.5.

Servei de Numeració Especial de Protecció Civil (1006)

El servei de Protecció Civil es presta només des de la província de Tarragona.
Les trucades realitzades al 1006 finalitzen en una locució informativa a la centraleta.

II.3.6.

Servei de Numeració Especial d’Atenció Ciutadana (012)

El servei 012 és el número de telèfon d’informació al ciutadà de la Generalitat de Catalunya. La
recepció de trucades al 012, i demés numeracions associades, es gestionarà de forma
centralitzada des de la ubicació 3 (Barcelona-Glòries).
El dimensionament quant a enllaços a xarxa pública específics per al servei 012 és:

Ubicació

Funció

Ubicació 3

Accessos
primaris

Accessos
Analògics

Numeració
Xarxa
intel·ligent

Numeració
pública DDI

10 (E/S)

0

2

41

Sobre aquesta infraestructura cal destacar:


Els accessos primaris del servei 012 estan diversificats i es configuren amb tràfic
balancejat al 50% des de dues centrals públiques.

El servei 012 comparteix aquesta infraestructura amb els següents serveis:


900400012: Servei d’Informació Especial associada a esdeveniments especials i/o
campanyes específiques d’informació.



900410041: Rodalies de Catalunya.



Altres numeracions geogràfiques que s’encaminen pels mateixos circuits.

El protocol d’encaminament de trucades entrants es resumeix en:
–

Les trucades entrants al 012, s’encaminen al capçalera del grup d’enllaços primaris.

–

Les trucades entrants al 900410041 s’encaminen al capçalera del grup d’enllaços
primaris.

–

En cas de no poder cursar les trucades entrants per cap de les dues rutes predefinides,
per tall o per saturació, les trucades seran encaminades cap a un altre grup de primaris
extern que CTTI determini.
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II.3.6.1.

Volumetria de trucades entrants

El 012 va rebre durant el 2016 la xifra de 1.070.174 trucades amb origen Catalunya i 46.687
trucades des d’altres orígens. Per altra banda, es va atendre 257.650 trucades provinents d’altres
serveis com Rodalies de Catalunya, FGC, 112, etc.
El temps mig d’atenció de trucada (TAC) supera actualment els 350 segons, amb una tendència
creixent des de 2016.

II.3.7.

Servei de Numeració Especial d’Atenció a la Infància (116111)

Servei d’Atenció a la Infància del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, atribuït a la numeració curta 116111.
Les trucades telefòniques al número 116111 no generaran facturació en origen per l'usuari que
truca, i seran tractades pels operadors del servei telefònic disponible al públic com a trucades de
cobrament revertit automàtic.
Qualsevol abonat d'àmbit Catalunya de qualsevol operador fix o mòbil pot ser usuari en potència
d'aquest servei d'interès social 116111.
L’atenció d’aquest número a Catalunya es realitza des d’un únic centre situat a la Ubicació 4
(BCN-Paral·lel)
II.3.7.1.

Solució tècnica per al servei 116111

Les trucades al 116111 provoquen una consulta a xarxa intel·ligent (ENASIS) que dona
l’encaminament de la trucada cap al centre d’atenció del servei a Catalunya.
El Centre de Trucades està suportat sobre la plataforma OSV, de Telefonia IP Centralitzada de
la Generalitat (servei del lot 1 d’aquesta licitació).
El dimensionament quant a enllaços a xarxa pública específics per al servei 116111 és:

Ubicació

Funció

Accessos IP

Accessos
Analògics

Numeració
Xarxa
intel·ligent

Numeració
pública DDI

5

1

6

1
Ubicació 4
1

Sobre aquesta infraestructura cal destacar:


Els accessos IP del servei 116111 estan diversificats en dues rutes, amb 1 accés IP
definit com a principal i un accés IP definit de backup.



Les línies analògiques d’emergència es configuren en grup de salt.

II.3.7.2.

Encaminament de la numeració 116111

Les trucades realitzades al 116111 s’encaminen fent la traducció a un número 900 auxiliar.
Aquest, al seu temps, té implementat com a pla actiu la traducció cap a un número geogràfic de
capçalera.
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Les xarxes d’operadors hauran de dirigir les trucades al 116111 des del territori de Catalunya a
la mateixa numeració 900 auxiliar.
L’adjudicatari encaminarà aquesta numeració cap al doblet format per les centrals que donen
servei d’accessos primaris al centre del 116111. Les trucades seran distribuïdes al 50% entre
aquestes dues centrals per les rutes definides fins al centre d’atenció de trucades.
II.3.7.3.

Encaminaments alternatius de les trucades entrants

El 900 auxiliar disposa de 2 plans alternatius PRD1 i PRD2 en cas d’una contingència on es
requereixi l’activació del Pla de Recuperació de Desastres a la ubicació.

SERVEI

90X

PLA ENCAMINAMENT
PLA NORMAL 1: Connectar 93XXXXXXX

116111

900XXXXXX

PLA ALTERNATIU
638XXXXXX

1

(PRD1):

Connectar

PLA ALTERNATIU
93XXXXXXX

2

(PRD2):

Connectar

El pla alternatiu 1 o 2 s’activarà per sol·licitud expressa del responsable del servei 116111.

II.3.8.

Integració amb directori únic

Es preveu que durant la vigència d’aquest contracte el CTTI desplegui un sistema de directori
únic. Si bé no es preveu en un inici la necessitat d’incorporar les numeracions del SNE en aquest
directori, el CTTI podrà exigir la integració del licitador més endavant.
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III.

III.1.

Condicions d’execució del servei

Estructura organitzativa

La prestació dels serveis ha de poder ser proporcionada en la seva totalitat amb els recursos
humans propis de l'adjudicatari (o contractistes autoritzats) amb la qualificació necessària per a
la prestació del servei en el seu estat actual i en la seva evolució futura. Es requereix per la
valoració de l’oferta la descripció i el dimensionament de l’estructura organitzativa que es
mantindrà durant la durada del contracte per la prestació del servei.
Aquest personal serà l’encarregat d’administrar, operar i supervisar el correcte funcionament de
les diferents infraestructures dels serveis. També han de realitzar la instal·lació, manteniment i
actualització de tots els components nous que es puguin afegir i poder donar suport a noves
necessitats del servei. Per a aquest equip es requereix conèixer el dimensionament i funcions
dels següents grups:
1. Grup d’operació
2. Grup d’administració
3. Grup de suport d’alt nivell o de fabricant
4. Grup de projectes
5. Grups tècnics de camp, si n’hi ha
Per l’elaboració de l’estructura organitzativa cal tenir en compte els requeriments del Model de
relació establerts en el model de governança ( capítol VI.5 ).
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III.2.

Horaris

L’adjudicatari haurà de cobrir els horaris descrits a continuació, en funció del procés al que es
presta el suport:
Processos

Horari

Observacions
Es considera disponibilitat 24x7 en les
següents condicions:

Gestió d’incidències
24 x 7
Gestió de canvis

Gestió de peticions
i resta de processos

• Presència física segons activitat del
servei en els diferents torns de treball.
• Implantació d’un mecanisme de
guàrdies que garanteixi l’accés telefònic
als tècnics del servei i, de ser requerida,
la seva presència física.

Dll-Dv de 8 a 20h excepte els
festius a tot Catalunya

L’adjudicatari haurà de realitzar totes les
peticions i canvis amb risc d’afectació als
serveis dins d’un horari pactat amb CTTI
(en la majoria dels casos fora de l’horari
laboral).

A petició del CTTI, l’adjudicatari haurà de donar suport presencial als diferents equips funcionals
que utilitzen o s’interconnecten amb les plataformes i serveis de CTTI. L’adjudicatari ha de
considerar que, ocasionalment, aquest suport es pot produir fora de l’horari laboral del CTTI.
Si durant l’execució del contracte el CTTI o l’adjudicatari detecten la necessitat de modificar
l’horari de servei d’algun dels processos descrits en aquest contracte, el CTTI i l’adjudicatari
consensuaran de forma conjunta la modificació.

III.3.

Localització física

Els professionals que prestin el servei podran estar ubicats tant a les pròpies instal·lacions de
l’adjudicatari com en les instal·lacions del CTTI o en alguna altra ubicació de la Generalitat.
A l’inici del contracte CTTI definirà quina part de l’equip realitzarà la prestació del servei en
presencial a les seves instal·lacions i quina part de l’equip realitzarà la prestació a ubicacions de
l’adjudicatari o en altres ubicacions de la Generalitat.
En qualsevol moment durant l’execució del contracte, el CTTI es reserva el dret a sol·licitar que
tots o part dels professionals que formin part del servei realitzin la prestació d’aquest de forma
remota des de les pròpies instal·lacions de l’adjudicatari o bé que tot o part l’equip de prestació
del servei s’ubiqui a les instal·lacions del CTTI o en alguna ubicació designada per CTTI.
En cas que s’arribés a sol·licitar servei presencial, el CTTI proporcionarà el mobiliari del lloc de
treball i serveis generals d’oficina. El proveïdor serà, en aquest cas, el responsable de la provisió
de la resta d’equipament necessari per al desenvolupament de les tasques.
Les instal·lacions, edificis i dependències utilitzats per a la localització d’aquest servei hauran de
complir en qualsevol moment amb tots els requisits de construcció, habitabilitat, seguretat i
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ergonomia estipulats per la normativa vigent de la Generalitat i de l'Estat en la seva expressió
més exigent.

III.4.

Informes de seguiment i estadístiques del servei

Per al control i seguiment s’utilitzaran mètriques i informes periòdics que serviran de suport als
òrgans de gestió establerts i que són, en el seu conjunt, el mecanisme de seguiment i avaluació
del servei.
L’adjudicatari és el responsable de generar i lliurar els informes i mètriques de reporting (en
endavant informació) que es determinin en els diferents àmbits de la governança. Aquests han
de permetre al CTTI governar, controlar i gestionar els serveis prestats per l’adjudicatari, tant des
d’una òptica individual, com transversal i global.
El format exacte i el contingut detallat de la informació a elaborar per l’adjudicatari en tots els
àmbits de governança, serà definit pel CTTI i acordat amb l’adjudicatari. El CTTI podrà sol·licitar,
durant la vigència del contracte, canvis en l’estructura i contingut de la informació per ajustar-se
a les necessitats de seguiment dels serveis.
En el cas que el CTTI sol·liciti una informació, l’adjudicatari realitzarà el lliurament d’aquesta
complint, si s’escau, amb els ANS definits pel servei.
El CTTI podrà sol·licitar alguna informació de forma immediata. L’adjudicatari realitzarà els
màxims esforços per tal de poder donar una resposta ràpida fora de la planificació inicial
establerta.
L’adjudicatari es compromet a lliurar la informació en format electrònic i tractable posteriorment
pel CTTI com a màxim el dia 15 de cada mes. Aquesta informació s’emmagatzemarà de forma
centralitzada on el CTTI determini.
L’adjudicatari haurà de disposar dels mecanismes necessaris per garantir que les mètriques i
indicadors de mesura són correctes, i el CTTI podrà dur a terme les auditories que consideri
necessàries per a la seva verificació.
Pels serveis dins l’abast del contracte aquesta serà la informació mínima a disposar:




Informe de servei
o

Informe d’inventari global i per tipus de servei, amb valors quantitatius i
percentuals.

o

Moviments del període; altes i baixes per tipus de servei, amb valors quantitatius
i percentuals.

o

Evolució de l’inventari en els darrers 12 mesos.

o

Evolució de trucades entrants diari i mensual per a cada servei de numeració
especial.

o

Perfil d’ús per servei: Volum de trucades per franges horàries, dia de la setmana,
per xarxa d’origen i província, etc.

o

Evolució dels consums en trucades sortints detallat per destins (intern, estatal,
internacional, Internet, etc.).

Informe econòmic
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III.5.

o

Facturació agregada per tipus de servei.

o

Evolució de la facturació desglossada en els darrers 12 mesos.

o

Discrepàncies de facturació del mes d’estudi i acumulades.

o

Especificació de canvis en les tarifes o en les seves condicions d’aplicació.

Gestió de nivells de servei
o

Volum de tiquets del període total i per tipus de servei; altes, baixes,
modificacions, incidències i consultes.

o

Evolució dels darrers 12 mesos de volumetria d’aprovisionaments, incidències,
etc.

o

Indicadors i mesures dels ANS segons es detalla a l’Annex 7 Acords de nivell de
servei.

o

Penalitzacions aplicables per incompliment d’ANS.

Informe de seguretat
o

Incidents de seguretat durant el mes.

o

Detecció de comportaments anòmals de consum.

Informe de capacitat de la infraestructura
o

Ocupació punta de la capacitat dels enllaços dedicats.

o

Evolució de l’ocupació dels darrers 12 mesos.

Informes a mida pels àmbits
o

Per desenvolupar la cogovernança amb els departaments i àmbits (vegeu
l’apartat VI.5.2.2) es requereixen informes a mida pels àmbits que ho sol·licitin.
Inclouran els mateixos paràmetres que l’informe transversal, però
particularitzant-lo per als elements de servei de cada àmbit.

o

Aquest informes poden recollir, per exemple, incidències crítiques, principals
provisions, inventari, etc.

Formació i gestió del canvi

L’adjudicatari serà responsable de preparar el contingut formatiu i de gestió del canvi així com
de fer les sessions de formació a diferents interlocutors vinculats als serveis prestats:


Formació a personal tècnic del CTTI i de la Generalitat
L’adjudicatari haurà de proporcionar els mitjans necessaris per a la formació dels
professionals del CTTI en l’àmbit relacionat amb l’objecte contractual, aquesta formació
haurà de ser anual i garantint un nombre mínim de sessions que permetin adquirir els
coneixements necessaris (mínim 1 sessió/any). Així mateix generarà el contingut
necessari per fer la gestió del canvi en nous serveis, funcionalitats, canvis, etc.



Formació al servei d’atenció a usuaris (SAU)
L’adjudicatari prepararà i durà a terme formació presencial al personal del Servei
d’Atenció a l’Usuari i a altre personal encarregat de la gestió dels serveis (centre de
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control, gestió de canvi, etc.), per donar-los a conèixer les característiques i funcionament
dels serveis, i els processos de gestió. Aquesta formació cobrirà els següents aspectes:



o

Descripció funcional dels serveis.

o

Documentació de processos, base de dades de coneixement, etc.

o

Disponibilitat contínua via web del contingut generat.

Formació a usuaris dels serveis als àmbits
La provisió de cada nou servei inclourà una formació suficient per poder ser utilitzats per
part dels usuaris.
L’adjudicatari haurà de proporcionar formació continuada (mínim 1 sessió/any) per
formar usuaris que ja disposin del servei però requereixin formació (reciclatge, nou
personal, etc.).
A més, de forma continuada i actualitzada, l’adjudicatari proveirà de material de formació
per a tots els usuaris, en línia o amb altres mitjans, que cobrirà els següents aspectes:
o

Manuals d’usuari del servei

o

Procediments i protocols del servei

El format de tots els continguts generats s’haurà d’adaptar al públic a qui va destinat i ser
actualitzats puntualment quan es produeixin canvis a l’arquitectura, persones o procediments.

III.6.

Documentació lliurable

El proveïdor és responsable de proporcionar i mantenir la documentació dels serveis que presta
amb el contingut i el format que el CTTI determini. Un dels objectius d’aquesta documentació és
donar suport a tots els processos de gestió de serveis (per exemple, la gestió d’incidències) i
augmentar l’eficiència/eficàcia dels mateixos.
En aquest sentit es destaca el següent:


Documentació dels processos.



Documentació dels serveis gestionats i les noves provisions (p.ex. nous desplegaments
de serveis de numeració especial en una seu).



Documentació de les incidències: en el moment de resolució del tiquet en tots els casos
i mitjançant un document específic en les incidències crítiques o en aquelles en què el
CTTI ho sol·liciti.



Documentació dels projectes portats a terme.

En relació a la documentació lliurada s’estableix:


El CTTI és el propietari de tota la documentació elaborada per l’adjudicatari referent al
servei prestat per l’adjudicatari.



El CTTI serà el responsable de la validació i aprovació dels documents elaborats per
l’adjudicatari.



L’adjudicatari haurà de mantenir la documentació actualitzada en el sistema de gestió
documental que el CTTI proporcioni per tal efecte.
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Així mateix l’adjudicatari haurà de mantenir un registre de la documentació enviada al
CTTI amb el detall de les versions, dates i destinataris. Aquest registre estarà a disposició
del CTTI al repositori d’informació que el CTTI hagi designat a tal efecte.



També es demana que es faci un registre de tots els fitxers que lliuri al CTTI o que siguin
generats per qualsevol petició concreta.



Tota la documentació lliurable haurà d’estar com a mínim en català.

III.7.

Catàleg de serveis tecnològics

El CTTI donarà servei a la Generalitat de Catalunya a través del seu catàleg de serveis de negoci.
Per tal de definir, mantenir i actualitzar el catàleg de serveis de negoci, els proveïdors posaran a
disposició del CTTI un catàleg de serveis tecnològic.
El catàleg de serveis tecnològic és l’eina que habilita i defineix la relació entre el CTTI i els
proveïdors, detallant els serveis lliurats, la seva operativa de contractació, l’àmbit dels mateixos,
els nivells de servei compromesos i el cost.
És un punt únic d’informació sobre els serveis que el proveïdor lliura al CTTI amb dues visions:


Visió “servei”, que ha de subministrar informació de com aquests serveis han de ser
usats, i els nivells de qualitat que es poden esperar.



Visió “tecnològica”, que aporta els elements tecnològics que el conformen.

El CTTI definirà la informació que s’ha d’incloure a les fitxes de serveis del catàleg de serveis
tecnològics.
L’adjudicatari haurà de:


Subministrar i complimentar les dades de cada servei tecnològic del catàleg.



Actualitzar i registrar aquestes dades a l’eina de catàleg de serveis tecnològics.

 Validar les dades incorporades al catàleg de serveis tecnològics.
 Formar als agents que ho necessitin.
L’adjudicatari haurà de seguir els procediments definits pel CTTI per a la correcta actualització
del catàleg de serveis tecnològics (incorporació de nou servei, modificació dels atributs
qualificadors del servei i baixa – cicle de vida del servei).
Dins d’aquest procediment, en qualsevol nou servei, modificació substancial o baixa, el proveïdor
haurà de presentar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica.

III.8.

Suport a la realització de projectes

L’adjudicatari haurà de designar per a aquest contracte la figura d’un responsable de projectes.
Aquest assumirà la direcció de projectes relacionats amb els serveis d’aquest contracte. La
definició del seu rol i habilitats requerides les podeu trobar a la secció VI.5.1.
Aquest suport ha de permetre, per exemple, la realització de la transformació del servei, projectes
de trasllats, donar assessorament sobre canvis en el servei de numeració especial, coordinació
d’obres d’infraestructura, coordinació de treballs programats pel client, etc.
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Aquest suport està inclòs en els costos dels serveis, i serà dins de l’horari laboral i puntualment
fora d’aquest en cas d’actuacions concretes amb especial risc.
Addicionalment, es requereix un suport presencial a actuacions o esdeveniments. Aquest tipus
de suport serà facturable i es mesurarà en hores de treball. No es considera part d’aquest suport
les actuacions pròpies de la instal·lació o configuració dels serveis, les quals estan incloses en
el servei.

III.9.

Suport a consultes i coordinació d’actuacions

El responsable del servei de Numeració especial garantirà una adequada assistència telefònica
per donar suport als clients, resoldre consultes o coordinar actuacions. En el cas del Servei de
numeració especial, només es preveu la interlocució amb uns 4 responsables de client, pel que
les consultes telefòniques en general seran molt ocasionals, llevat durant el transcurs de
projectes específics o incidències greus.

III.10. Criticitat de negoci del servei
De cara a la correcta gestió dels serveis, sobretot pel que fa a les seves incidències, es defineix
el concepte de criticitat de negoci del servei.
Qualsevol servei dels prestats per l’adjudicatari té associada una criticitat de negoci segons els
processos de negoci als que dona suport:


Molt Alta: el servei de l’adjudicatari dona suport a processos dels quals depèn la
seguretat de les persones (emergències, salut, etc.).



Alta: el servei de l’adjudicatari dona suport a processos dels quals depèn la subsistència
de tercers (subvencions, etc.) i al funcionament essencial del Govern (publicació del
DOGC, etc.).



Mitja: el servei de l’adjudicatari dona suport a processos amb requeriments legals
(notificacions judicials, etc.) i altres processos considerats crítics però que no estiguin
inclosos en cap dels grups anteriors (impacte en la reputació o mediàtic).



Baixa: la resta de serveis de l’adjudicatari.

S’ha de tenir present que:


Determinats serveis classificats amb una criticitat de negoci puguin tenir una variació de
la mateixa durant períodes de temps al llarg de l’any.



Determinats esdeveniments de país, de negoci o d’emergència també puguin fer variar
la criticitat de negoci d’un servei i, per tant, tots els procediments associats al tractament
de les seves incidències.



La definició i classificació de la criticitat de negoci associada a un servei prestat per
l’adjudicatari així com els procediments operatius relacionats poden canviar sempre que
el CTTI així ho determini.

Per la seva naturalesa, tots els serveis de numeració especial vinculats a aquest contracte tindran
per defecte la qualificació de ‘molt crítics’.
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III.11. Recollida i reciclatge d’actius vinculats al servei
L’adjudicatari haurà de garantir la retirada i reciclatge de tot aquell equipament del servei que es
doni de baixa o s’hagi de substituir durant el contracte.
Aquells que es puguin reutilitzar s’emmagatzemaran per futures peticions i la resta es reciclaran
de forma adequada, seguint la regulació aplicable en termes de sostenibilitat mediambiental i
seguretat de la informació.

III.12. Processos de gestió del servei
La finalitat de la governança de serveis és controlar i vetllar que els serveis estiguin disponibles,
accessibles, mantinguts, actualitzats, informats, difosos i governats i compleixin les expectatives
previstes per la Generalitat de Catalunya.
Els processos de la Gestió dels Serveis són definits en base a les bones pràctiques recomanades
per ITIL, però adaptant-los al context del CTTI.
Els processos es gestionen a l’eina de gestió del CTTI i cada adjudicatari haurà d’adquirir les
llicències necessàries per tal d’utilitzar aquestes eines.
L’adjudicatari haurà d’integrar-se en el model de gestió del servei i de processos definits pel CTTI.
Els processos que es consideren dins l’àmbit de Gestió del Servei son:
 Procés de Gestió de Peticions
 Procés de Gestió d’Incidències
 Procés de Gestió del Coneixement
 Procés de Gestió de Problemes
 Procés de Gestió d’Esdeveniments i monitoratge
 Procés de Gestió de Canvis
 Procés de Gestió de la Configuració i Inventari
 Procés de Gestió de entregues i Desplegaments
o Subprocés de Preparar el Servei
 Procés de Gestió de la Capacitat i Disponibilitat
 Altres processos
Els processos del CTTI estan definits i aprovats per la Direcció i publicats per l’acompliment de
tots els actors implicats. Aquests processos se suportaran en una única eina de gestió a fi
d’agilitzar, documentar i controlar qualsevol esdeveniment, incidència, problema, error conegut o
dada necessària per cada servei i donar la millor resposta possible davant qualsevol petició del
servei. Aquesta eina és propietat del CTTI i és qui determina l’ús i podrà ser utilitzada pel SAU,
CTTI i qualsevol adjudicatari de serveis que intervingui en la gestió dels processos de serveis.
Addicionalment cada adjudicatari farà una proposta al CTTI de les noves dades a incorporar per
tal de millorar la gestió de les peticions, incidències, canvis i problemes de serveis sota la seva
responsabilitat.
Tota la informació, vinculada a cada element dels processos detallats tot seguit, ha de poder ser
consultada per qualsevol agent que participi en aquest procés (Usuaris, SAU, CTTI, Centre de
Control, proveïdors i altres agents).
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Dintre de la millora contínua, l’adjudicatari pot realitzar propostes al CTTI relacionades amb la
gestió dels processos detallats tot seguit, sempre enfocades a l’optimització i eficiència del
procés/procediments extrem a extrem.

III.12.1.

Gestió de Peticions

L’objectiu principal del procés de Gestió de Peticions és resoldre les sol·licituds de serveis definits
pel CTTI.
Responsabilitats globals de l’adjudicatari:
L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió de Peticions, de forma activa i amb el
coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els serveis que presta al CTTI.
De forma més concreta, és responsable de:













Participar de forma proactiva amb el CTTI en la definició de les peticions dels serveis del
qual és responsable.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.
Comunicar i documentar totes les accions a realitzar per a la provisió de les peticions a
l’eina de gestió del CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió de peticions com,
per exemple: Gestió de la configuració, gestió de canvis, gestió d’esdeveniments, gestió
d’incidències i la resta que siguin necessaris.
Garantir el monitoratge del procés de gestió de peticions extrem a extrem mitjançant la
generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat
de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari ha de fer ús de les
plantilles que el CTTI li proporcioni.
Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió de peticions. Mantenir la informació actualitzada i publicada a la
KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts pel CTTI.
Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió de peticions amb la
responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable del servei
del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest procés.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI determini
per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detallen les activitats relacionades amb el procés i les responsabilitats de l’adjudicatari en
aquestes activitats i la documentació associada a la definició del procés.

III.12.2.

Gestió d’Incidències

L’objectiu principal del procés de gestió d’incidències és recuperar en el menor temps possible
el normal funcionament del servei, minimitzant l’impacte sobre les operacions de negoci,
assegurant que el servei es mantingui en el nivell de qualitat i disponibilitat associats a la criticitat
de negoci.
El procés suporta tots els serveis que el CTTI presta a l’usuari i, per tant, el seu abast és la
resolució de totes les incidències que puguin afectar a aquests serveis. S’entén per incidència
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qualsevol succés que no forma part de l’operativa normal d’un servei i que provoca, o pot
provocar, la interrupció, el mal funcionament o la degradació en la qualitat del servei.
Tots els procediments i instruccions operatives que es puguin generar de les incidències dels
serveis quedaran a la base de dades de coneixement que el CTTI determini, i seran actualitzades
per l’adjudicatari. Aquesta base de dades podrà ser consultada pel SAU, CTTI i qualsevol
adjudicatari de serveis que intervingui en la resolució de les incidències del servei. L’adjudicatari
realitzarà propostes al CTTI dels nous documents a incorporar a la base de dades de
coneixement per tal de millorar el temps i la qualitat de la resolució de les incidències de serveis
sota la seva responsabilitat.
Responsabilitats globals de l’adjudicatari:
L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió d’incidències, de forma activa i amb el
coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els serveis que presta al CTTI.
En el cas de la gestió d’incidències, és important destacar que segons la criticitat de negoci del
servei que l’adjudicatari manté, ell mateix té la responsabilitat d’aplicar els procediments que el
CTTI determini per a cada un dels casos. Aquests procediments estableixen amb qui i com s’ha
de relacionar, com per exemple el Servei d’Atenció a l’Usuari, el Centre de Control i qualsevol
altre proveïdor implicat en el procés.
De forma més concreta, és responsable de:










Aplicar les millors pràctiques disponibles en el mercat, amb l’objectiu de diagnosticar la
causa de les incidències i restablir de forma ràpida i eficient el servei afectat.
Aplicar de forma rigorosa els procediments de gestió associats al procés de gestió
d’incidències, definits pel CTTI.
Fer ús de les eines de gestió que el CTTI determini.
Comunicar i documentar totes les accions realitzades per solucionar les incidències.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió d’incidències,
focalitzant-se sobretot en la gestió de problemes, de canvis i d’esdeveniments i
monitoratge, sense oblidar la resta que siguin necessaris (per exemple, gestió de la
configuració, gestió de la capacitat i de la disponibilitat i els que el CTTI determini).
Impulsar i fer seguiment de les actuacions al llarg del cicle de vida d’una incidència,
col·laborant amb la resta d’adjudicataris implicats en la mateixa, per garantir el
restabliment del servei en el menor temps possible.
Garantir el monitoratge del procés de gestió d’incidències extrem a extrem mitjançant la
generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important tenir en compte
que l’adjudicatari té l’obligació de realitzar informes específics per a:
o Les incidències d’alt impacte en tots els serveis que presta al CTTI, diferenciant
els terminis de lliurament segons la criticitat de negoci.
o Donar resposta a determinades necessitats de negoci.
o Sempre que el CTTI així ho requereixi.

L’adjudicatari ha de fer ús de les plantilles que el CTTI li proporcioni.




Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió d’incidències. Mantenir la informació actualitzada, seguint els
procediments establerts pel CTTI.
Generar i mantenir la informació actualitzada i publicada a la base de dades de
coneixement del CTTI, seguint els procediments establerts.
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Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió d’incidències amb la
responsabilitat de la interlocució amb els responsables del CTTI que ell mateix determini,
en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest procés.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI determini
per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.
Assistir de forma obligatòria a tots els comitès de crisi que el CTTI requereixi per realitzar
el tractament de les incidències d’alt impacte en el negoci dels serveis que manté
l’adjudicatari.
Generar informes de disponibilitat dels serveis en base a les incidències detectades, la
criticitat del negoci i el propi monitoratge.

A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detallen les activitats relacionades amb el procés i les responsabilitats de l’adjudicatari en
aquestes activitats i la documentació associada a la definició del procés.

III.12.3.

Gestió del Coneixement

L'objectiu principal de la Gestió del Coneixement és definir l'estratègia, protocols i tipologia de
documents que ha d’emmagatzemar la KMDB i comprovar que la informació lliurada és adequada
quan s’integra una nova solució TIC o quan passa a producció una evolució sobre una solució
existent. També serà responsable d’implantar i controlar els mecanismes d'alimentació i
explotació de la KMDB.
Responsabilitats globals de l’adjudicatari:
L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió del coneixement, de forma activa i amb el
coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els serveis que presta al CTTI.
De forma més concreta, és responsable de:












Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels serveis
del qual és responsable a la KMDB del CTTI.
Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per donar suport als
processos de la gestió de serveis del CTTI.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, complint els criteris de qualitat i
eficiència definits pel CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió del coneixement,
com per exemple: Gestió de la configuració, gestió de canvis, gestió d’esdeveniments,
gestió de la capacitat i de la disponibilitat, gestió d’incidències, gestió de peticions, gestió
de problemes i la resta que siguin necessaris.
Garantir el monitoratge del procés d’extrem a extrem mitjançant la generació d’informes
de seguiment amb el format establert. És important saber que l’adjudicatari ha de
realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat de negoci, sempre
que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari ha de fer ús de les plantilles que el CTTI li
proporcioni.
Proporcionar i mantenir una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de
correu i telèfon) per a la gestió de coneixement, en el format i amb la periodicitat que el
CTTI determini.
Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió de coneixement amb la
responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable del servei
del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest procés.
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Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI determini
per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detalla la documentació associada a la definició del procés.

III.12.4.

Gestió de Problemes

Els objectius principals del procés de Gestió de Problemes és reduir l'impacte de les incidències
detectades sobre el negoci, prevenir la recurrència de les mateixes i identificar els possibles punts
de fallada. Per aconseguir-ho, aquest procés ha de treballar des de dues vessants:


D’una banda, analitza les incidències detectades per establir la seva causa arrel i trobar
una solució definitiva. Posteriorment, inicia les accions de correcció necessàries per
eliminar l’afectació de servei.



D’una altra, en base a l’anàlisi de tendències, identifica els punts possibles de fallada i
els analitza per proposar les accions de correcció necessàries i prevenir l’afectació en el
negoci.

Responsabilitats globals de l’adjudicatari:
L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió de Problemes, de forma activa i amb el
coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els serveis que presta al CTTI.
De forma més concreta, és responsable de:















Aplicar les millors pràctiques disponibles en el mercat, amb l’objectiu de trobar la causa
arrel de les incidències (d’alt impacte en el negoci i/o repetitives) detectades i per
prevenir-les en base a l’anàlisi de tendències.
Aplicar de forma rigorosa els procediments de gestió associats al procés de gestió de
problemes, definits pel CTTI.
Fer ús de les eines de gestió/execució de canvis que el CTTI determini.
Comunicar i documentar totes les accions a realitzar per solucionar i/o prevenir una
incidència.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió de problemes (per
exemple, gestió de la configuració, gestió de canvis, gestió d’esdeveniments, gestió de
la capacitat i de la disponibilitat, gestió d’incidències i la resta que siguin necessaris).
Garantir el monitoratge del procés de gestió de problemes extrem a extrem mitjançant la
generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat
de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús de les plantilles que
el CTTI li proporcioni.
Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió de problemes. Mantenir la informació actualitzada i publicada a la
KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts pel CTTI.
Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió de problemes amb la
responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable del servei
del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest procés.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI determini
per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.
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Documentar la informació sobre la solució implementada, així com la relativa a les
possibles solucions temporals que s’hagin pogut implementar, quedi recollida a l’eina que
el CTTI determini.
Analitzar l’impacte econòmic de la implantació de la solució temporal/definitiva d’un
problema per ajudar en la presa de decisions.

A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detallen les activitats relacionades amb el procés i les responsabilitats de l’adjudicatari en
aquestes activitats i la documentació associada a la definició del procés.

III.12.5.

Gestió d’esdeveniments i monitoratge

El procés Gestió d’Esdeveniments és una de les fonts d’entrada dels processos Gestió
d’Incidències i Gestió de Problemes i se suportarà fonamentalment en la utilització de les
diferents eines de monitoratge que han de permetre automatitzar bona part de les activitats que
conformen el procés.
El CTTI serà el responsable de definir les polítiques de monitoratge i l’execució del monitoratge
anirà a càrrec de l’adjudicatari que, a més a més, vetllarà i col·laborarà activament amb totes les
tasques que puguin ser necessàries per dur a terme aquesta activitat.
L’adjudicatari serà el responsable de realitzar les activitats necessàries i facilitar tota la informació
pertinent, en el format que demani el CTTI, per tal de que es pugui integrar aquest monitoratge
a les eines del CTTI. En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de disposar de les eines i recursos
necessaris per realitzar aquestes accions.
Responsabilitats globals de l’adjudicatari:














Realitzar el monitoratge funcional extrem a extrem del servei. Fer arribar aquest
monitoratge de forma automatitzada a les eines del CTTI. Aquesta activitat aplicarà a
aquells serveis crítics i a aquells altres serveis que el CTTI consideri oportuns.
Col·laborar activament en la implantació del monitoratge d’experiència real d’usuaris o
altres tendències del mercat.
En el cas de canvis substancials en el servei, el monitoratge haurà d’adaptar-se a
aquests canvis.
A més, s’ha de tenir en compte que l’adjudicatari haurà d’implementar el monitoratge que
CTTI requereixi fruit de la necessitat de la resta de processos de gestió (incidències,
problemes, etc.).
Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels serveis
del qual és responsable a la KMDB del CTTI.
Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per a donar suport als
processos de la gestió de serveis del CTTI.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, complint els criteris de qualitat i
eficiència definits pel CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió d’esdeveniments
i monitoratge, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de canvis, gestió de la
capacitat i de la disponibilitat, gestió de peticions, gestió de problemes i la resta que
siguin necessaris.
Garantir el monitoratge del procés de extrem a extrem mitjançant la generació d’informes
de seguiment amb el format establert. És important saber que l’adjudicatari ha de
realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat de negoci, sempre
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que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús de les plantilles que el CTTI li
proporcioni.
Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió d’esdeveniments i monitoratge. Mantenir la informació
actualitzada i publicada a la KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts pel
CTTI.
Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió d’esdeveniments i monitoratge
amb la responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable
del servei del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest
procés.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI determini
per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

L’adjudicatari haurà de disposar de l’accés a les consoles de monitoratge, que es determinin
d’acord amb el CTTI, i tenir-les disponibles i vigilades, com a mínim durant l’horari de servei
establert del servei per tal de vetllar pel bon funcionament del mateix així com per ser proactius
en les diferents gestions operatives com la gestió d’incidències, problemes, esdeveniments i
monitoratge, etc.
Tots els procediments i instruccions operatives que es puguin generar dels esdeveniments dels
serveis quedaran a la base de dades de coneixement del CTTI, i seran actualitzades per
l’adjudicatari. La base de dades de coneixement podrà ser consultada pel SAU, Centre de
Control, CTTI i qualsevol adjudicatari de serveis que intervingui en el servei. Addicionalment
cada adjudicatari farà proposta al CTTI de les noves dades a incorporar a la Base de Dades de
Coneixement per tal de millorar les respostes dels esdeveniments dels serveis sota la seva
responsabilitat.
A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detallen les activitats relacionades amb el procés i les responsabilitats de l’adjudicatari en
aquestes activitats i la documentació associada a la definició del procés.
III.12.5.1.

Monitoratge

CTTI acordarà amb el licitador com aplica el següent apartat al cas dels serveis de numeració
especial. Caldrà aplicar obligatòriament els mecanismes de monitorització indicats pels casos de
serveis sobre infraestructura IP, mentre que la seva aplicació serà més flexible en el cas de
circuits amb antigues tecnologies PSTN/XDSI. En aquest darrer grup, serà obligatori que, com a
mínim, s’implementi l’enviament proactiu d’una notificació d’incidència via correu electrònic
automàtic, si es produeix la caiguda o degradació d’un o més circuit/s primari/s.
Donat el marc multiproveïdor, amb l’objectiu de fer eficient el model de monitoratge i evitar
duplicitats, es defineix un model en el qual el CTTI disposarà d’un repositori d’informació de
monitoratge, que s’alimentarà de:


La informació obtinguda del monitoratge extrem a extrem dels serveis que l’adjudicatari
ha de realitzar (com per exemple l’ús del servei, patrons de comportament de l’ús del
servei...). L’adjudicatari es responsable de realitzar totes les tasques necessàries per tal
de que les eines del CTTI disposin d’aquesta informació en temps real.



La informació de monitoratge que tingui cada proveïdor de serveis per aquells serveis
tecnològics o infraestructures que el CTTI defineixi com a susceptibles de ser monitorats
per la seva criticitat de negoci. El proveïdor del servei d’infraestructura serà el
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responsable de lliurar la informació i garantir que la informació lliurada compleix l’objectiu
de monitoratge d’acord amb el que determini el CTTI.


La informació de logs. El proveïdor del servei serà el responsable de lliurar la informació
(i/o donar-hi accés), així com garantir que la informació lliurada compleix l’objectiu de
monitoratge d’acord amb el que determini el CTTI.

Aquest repositori d’informació serà accessible des de consoles de visualització per part del CTTI,
el SAU, i altres proveïdors.

Centre de Control,
SAU i altres proveïdors
Proveïdors de serveis

Informació de Logs

Proveïdors de serveis

Responsabilitats i definició de les activitats en el cicle de vida de la realització del monitoratge:


Definició del monitoratge: L’adjudicatari definirà el monitoratge de cada servei segons
indicacions del CTTI.



Creació del monitoratge: L’adjudicatari realitzarà les accions necessàries per crear al
monitoratge de servei extrem a extrem i integrar aquest monitoratge a les eines del CTTI.



Execució del monitoratge: L’execució del monitoratge es realitzarà principalment des de
les eines de l’adjudicatari i es farà arribar a les eines CTTI en temps real.



Comprovació: El CTTI, Centre de Control, SAU o proveïdor poden activar un nou cicle
de definició, creació, execució i comprovació del monitoratge.

Els diferents adjudicataris dels serveis son responsables d’implantar i mantenir les eines que
permetin realitzar el monitoratge dels seus serveis, per al control del rendiment, capacitat i
disponibilitat dels serveis, i l’escalat d’incidències i problemes de la forma més automatitzada
possible.
Per aquells serveis que el CTTI consideri susceptibles de ser monitorats per la seva criticitat de
negoci, els adjudicataris hauran de proporcionar i integrar-se amb les eines de CTTI la informació
de monitoratge extrem a extrem que permeti detectar interrupcions o degradacions en el servei.
El cost d’integració serà a càrrec del proveïdor de cada servei.
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Es diferencien dos nivells de monitoratge:


Monitoratge de serveis de negoci: Per a aquells serveis que el CTTI defineixi es
monitorarà l’experiència d’usuari final del servei. Els objectius són identificar en temps
real els patrons de comportament d’ús del servei per tal de veure anomalies i identificar
els colls d’ampolla en processos de negoci multiproveïdor, multiaplicació
imultidepartament (considerant les dependències entre tots aquests serveis). El
responsable de la implantació de l’eina de repositori únic de monitoratge és el CTTI.
L’adjudicatari és el responsable de facilitar la informació necessària (esdeveniments,
logs ...) de monitoratge.
Aquest monitoratge constarà d’un monitoratge funcional (monitoratge sintètic) i d’un
monitoratge real (experiència real d’usuari). Les principals tasques associades són:





Definir les sondes funcionals “sintètiques” i “reals” segons els criteris establerts
pel CTTI amb la finalitat de garantir que les sondes comprovin a casos funcionals
suficients que assegurin que el servei funciona correctament. Inclou, entre altres
coses: Definir la navegació/transaccions a realitzar (crides WS, etc.), llindars,
horaris, períodes d’inactivitat, etc.



Creació, provisió i/o tramitació dels “usuaris de monitoratge” i les
credencials/certificats que pertoquin per accedir a l’aplicació a tal efecte. Aquests
usuaris han de complir els estàndards d’un usuari de monitoratge definits pel
CTTI (per exemple: no intrusiu, accés controlat, fora d’estadístiques, etc.).



Generar la documentació associada (procediments de proves per a què després
d’un canvi es puguin fer proves).



Avisar a Centre de Control de les actuacions planificades que tinguin algun
impacte en la disponibilitat de les aplicacions.

Monitoratge de serveis tecnològics i infraestructures: El proveïdor d’infraestructura
és el responsable del monitoratge del seu servei. Aquest monitoratge ha de permetre
identificar problemes de disponibilitat, de degradació del seu rendiment (qualitat de
servei) o situacions de risc. El responsable de la implantació de les eines per monitorar
aquests serveis d’infraestructures serà l’adjudicatari del servei d’infraestructura. També
haurà de realitzar la preparació del que sigui necessari per poder oferir el monitoratge de
logs tal i com defineixi el CTTI.

L’adjudicatari haurà de col·laborar activament en les diferents iniciatives de monitoratge (per
exemple: donar suport al CTTI per a la definició de sondes extrem a extrem, donar suport a altres
proveïdors per serveis multiproveïdor, noves iniciatives de monitoratge, etc.).
Els indicadors associats al procés de Gestió d’Esdeveniments seran a concretar durant el període
de transició per cada servei. Es posa un exemple dels tipus a tenir en compte:


Nombre d’Esdeveniments generats i registrats mensualment.



Percentatge d’avisos, alarmes i excepcions registrades.



Percentatge de falsos avisos.

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 39 de 84

III.12.6.

Gestió de Canvis

Un canvi és tota acció necessària a executar sigui pel manteniment, actualització, millora o
implantació d’un servei, que pot afectar a elements de configuració que composen el servei, i a
la qual es dona suport.
Els principals objectius de la gestió de canvis és assegurar l'ús de mètodes i procediments
estandarditzats amb una gestió eficient i oportuna de tots els canvis, i garantint en tot moment la
qualitat i disponibilitat del servei.
Els canvis poden ser iniciats o bé de manera proactiva aportant alguna millora pel servei o bé de
manera reactiva per resoldre errors del servei.
Responsabilitats globals de l’adjudicatari:
L’adjudicatari ha de participar en el procés de Gestió de Canvis, de forma activa i amb el
coneixement tècnic necessari, extrem a extrem, per a tots els serveis que presta al CTTI.
De forma més concreta, és responsable de:




Aplicar de forma rigorosa els procediments de gestió associats al procés de gestió de
canvis, definits pel CTTI.
Fer ús de les eines de gestió/execució de canvis que el CTTI determini.
Determinar i comunicar l’impacte en el negoci de l’execució de cada un dels canvis,
revisant les interaccions amb altres serveis. Per a aquesta raó, l’adjudicatari és
responsable de:
o

o










Coordinar-se amb la resta de proveïdors implicats en el servei per tal de poder
determinar, de forma correcta, l’impacte del canvi i assegurar la seva correcta
execució.
Comunicar la realització dels canvis als agents implicats.

Assegurar, quan sigui possible, l’execució dels canvis en l’entorn de Producció un cop
s’hagin validat, de forma exhaustiva, els entorns no productius i hagin estat correctes.
Assegurar que els diferents entorns disponibles no productius estan alineats amb els de
producció i són els adequats per garantir les proves prèvies abans d’entrar a producció.
Realitzar/dissenyar/automatitzar les proves de validació posteriors a l’execució dels
canvis.
Planificar amb el negoci l’execució dels diferents canvis, d’acord amb les seves
necessitats i les finestres d’execució existents.
Atendre amb igual diligència i qualitat els canvis sol·licitats pels propis responsables de
SNE als àmbits, de cara a fer tasques programades als seus centres de trucades.
Vetllar per mantenir la relació de la gestió de canvis amb la resta de processos implicats
en el manteniment de les aplicacions (per exemple, Gestió de la configuració, gestió de
problemes, gestió d’esdeveniments, gestió de la capacitat, gestió de la disponibilitat,
gestió de la continuïtat, gestió d’incidències i la resta que siguin necessaris).
Proposar la creació de models de canvis estàndard per augmentar el grau
d’automatització de les tasques, sempre prèvia valoració i aprovació per part del CTTI
Garantir el monitoratge del procés de gestió de canvis extrem a extrem mitjançant la
generació d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que
l’adjudicatari ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat
de negoci, sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús de les plantilles que
el CTTI li proporcioni.
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Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió de canvis. Mantenir la informació actualitzada i publicada a la
KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts.
Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió de canvis amb la
responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable del servei
del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest procés.
Documentar els períodes crítics de negoci en l’ús dels serveis que presta l’adjudicatari,
tant si són periòdics com excepcionals (per exemple, enviament de SMS de cita prèvia
en la campanya de vacunació de la grip). Mantenir la informació actualitzada i publicada
a la KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI
determini per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detallen les activitats relacionades amb el procés i les responsabilitats de l’adjudicatari en
aquestes activitats i la documentació associada a la definició del procés.

III.12.7.

Gestió de la Configuració i Inventari

L’objectiu principal de la Gestió de Configuració i Inventari és proporcionar informació precisa i
fiable de tots els elements que configuren els serveis TIC del CTTI per donar suport a la resta de
gestions que ho requereixin. Per aquest motiu l’adjudicatari serà responsable de registrar la
informació requerida i definida pel CTTI de cada Element de Configuració (CI) a la Base de Dades
de la Gestió de la Configuració (CMDB) del CTTI, així com assegurar que aquesta es manté
actualitzada segons els processos definits pel CTTI.
A banda, cada adjudicatari pot mantenir la seva pròpia CMDB amb informació tècnica necessària
i detallada dels serveis que proporciona al CTTI. El CTTI podrà sol·licitar la connexió i / o consulta
entre la CMDB de l’adjudicatari i la CMDB del CTTI.
Responsabilitats globals de l’adjudicatari:










Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels serveis
del qual és responsable a la KMDB del CTTI.
Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per a donar suport als
processos de la gestió de la CMDB del CTTI.
Seguir els procediments de gestió associats al procés, complint els criteris de qualitat i
eficiència definits pel CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió de la
configuració, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de canvis, gestió de la
capacitat i de la disponibilitat, gestió de peticions, gestió de problemes i la resta que
siguin necessaris.
Garantir el monitoratge del procés de extrem a extrem mitjançant la generació
d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que l’adjudicatari
ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat de negoci,
sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús de les plantilles que el CTTI
li proporcioni.
Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió de la configuració. Mantenir la informació actualitzada i publicada
a la KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts pel CTTI.
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Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió de la configuració amb la
responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable del
servei del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest procés.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI
determini per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.
Realitzar auditories periòdiques de la informació de la CMDB del CTTI, seguint els
procediments i terminis que CTTI estableixi.




L’adjudicatari serà el responsable de realitzar les modificacions necessàries als CI’s de la CMDB
per tal de regularitzar les incoherències detectades mitjançant les auditories.
L’adjudicatari ha de facilitar i donar accés a la realització d’auditories de les seves CMDB’s on hi
ha registrats els CI’s que componen els serveis de CTTI, sota els mateixos paràmetres descrits
anteriorment.
A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detallen les activitats relacionades amb el procés i les responsabilitats de l’adjudicatari en
aquestes activitats i la documentació associada a la definició del procés.

III.12.8.

Gestió d’entregues i desplegaments

Si bé aquest procés pot tenir poca aplicació a priori en el cas de serveis de comunicacions
telefòniques tradicionals, el detallat en aquest apartat podrà ser d’aplicació si CTTI ho considera
necessari (per exemple, si podria ser d’aplicació en el cas d’un canvi de la versió de sistema
operatiu dels encaminadors que serveixin canals de veu sobre xarxa IP).
L’objectiu principal de la Gestió d’entregues i desplegaments, és ajudar a la construcció,
l’execució de proves i l’entrega de serveis, de manera que es compleixin les especificacions
marcades en el disseny del servei així com els requeriments dels usuaris.
Per poder complir l’objectiu principal també s’hi inclouen:








Planificar i controlar la implantació de noves versions de maquinari i de programari dels
serveis ja existents.
Assegurar que tot nou servei, maquinari o programari posat en producció així com els
canvis que s’hi efectuïn siguin segurs i que només siguin instal·lades versions correctes,
autoritzades i provades utilitzant els processos de Gestió de la Configuració i
Desplegaments i Gestió de Canvis.
Comunicar i gestionar les expectatives del client durant la planificació i posada en
producció de noves versions.
Assegurar que totes les còpies mestres del programari en producció i tota la seva
documentació associada, estiguin al repositori d’informació definit pel CTTI a tal efecte,
i que la CMDB del CTTI estigui actualitzada.
Serà imprescindible la utilització de les eines definides pel CTTI d’automatització de
desplegament i el servei de custodia de versions del codi font.

Responsabilitats globals de l’adjudicatari




Incorporar i publicar els documents que el CTTI determini així com tota aquella
documentació que l’adjudicatari consideri necessària per la gestió integral dels serveis
del qual és responsable a la KMDB del CTTI.
Elaborar i mantenir actualitzada tota la documentació necessària per a donar suport als
processos de la gestió de la CMDB del CTTI.
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Seguir els procediments de gestió associats al procés, definits pel CTTI.
Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió d’entregues i
desplegaments, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de canvis, gestió de la
capacitat i de la disponibilitat, gestió de peticions, gestió de problemes i la resta que
siguin necessaris.
Garantir el monitoratge del procés de extrem a extrem mitjançant la generació d’informes
de seguiment amb el format establert. És important saber que l’adjudicatari ha de
realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat de negoci, sempre
que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús de les plantilles que el CTTI li
proporcioni.
Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió d’entregues i desplegaments. Mantenir la informació actualitzada
i publicada a la KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts pel CTTI.
Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió d’entregues i desplegaments
amb la responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el responsable
del servei del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari en aquest
procés.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI determini
per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

A l’annex 2, Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió de serveis, es
detallen les activitats relacionades amb el procés i les responsabilitats de l’adjudicatari en
aquestes activitats i la documentació associada a la definició del procés.
III.12.8.1.

Subprocés Preparar el Servei

El Subprocés Preparar el Servei agrupa les activitats necessàries per assegurar que els equips
que gestionen l’operació i explotació dels serveis disposen de tota la informació necessària per
poder realitzar-la amb la qualitat esperada.
Activitats incloses:

Una vegada que s’inicia el Subprocés, es convoca una reunió amb tots els implicats en la gestió
del servei que el CTTI determini. En aquesta reunió es revisen els processos de gestio del servei
i es determinen els documents i els terminis de lliurament per a cada implicat i els terminis de
lliurament.
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L’adjudicatari ha d’assistir obligatòriament a aquesta reunió i lliurar la documentació en els
terminis que es determini en cada cas.
És imprescindible que totes les tasques estiguin finalitzades per poder activar el servei als usuaris
finals.
A continuació es detalla un exemple dels documents demanats a l’adjudicatari:
Procés

Plantilla

Descripció

02. Plantilla Components Components dels Grups de Resolució de l’adjudicatari
Grups de Resolució
responsables de la gestió del servei.

Gestió
d'incidències
Peticions

Matriu d’Escalats amb els responsables d’atendre
03.
Plantilla
Matriu
l’escalat d’incidències i peticions del servei per part del
d'Escalats (KBA00000692)
adjudicatari
i
Informació detallada per que el SAU pugui resoldre
04. Plantilla SAU Suport 1.5
directament les incidències i consultes dels usuaris que
(KBA00000052)
s’acordin en cada cas
09. Plantilla Formació SAU

Formació al SAU sobre les principals funcionalitats del
servei, gestors implicats, etc.

Informar la CMDB de Remedy amb el detall dels elements
08.
Plantilla
Gestio
de
(línies, números XI i DDI) que composen el servei.
Modelat_CMDB.pptx
configuració
L’adjudicatari ha de informar de les relacions amb les
(KBA00000181)
infraestructures que donen suport a cada SNE.
10. Plantilla Monitoratge
Gestio
del
(obligatòria en un servei Detallar els passos a seguir per la monitorització.
Monitoratge
crític)
Gestio
de
11. Plantilla servei Crític
Serveis Crítics

Detallar l’arquitectura funcional i tècnica per facilitar la
gestió de incidències en els serveis crítics

Aquest documents s’aniran adaptant i completant amb l’evolució dels requeriments de gestió del
CTTI

III.12.9.

Gestió de la Capacitat i la Disponibilitat

La funció de la gestió de la capacitat és liderada per l’adjudicatari que ha d’optimitzar la gestió
de recursos i preveure l’evolució del consum, notificant amb anticipació suficients de les
situacions on es pugui produir manca de recursos.
És responsabilitat de l’adjudicatari la generació del document d’arquitectura (DA) amb el detall
de la configuració de cada element i el dimensionament inicial. A partir del DA inicial dels
sistemes, aquests evolucionen i serà necessari que l’adjudicatari analitzi i entengui l’impacte de
càrrega dels recursos/infraestructures de la demanda del Negoci actual i com aquest
evolucionarà al llarg del temps. S’hauran de planificar els plans d’acció necessaris per garantir
que es cobreixen les necessitats del Negoci al temps que s’eliminen la previsió de riscos
(saturació de canals, etc.).
Serà necessari que l’adjudicatari realitzi plans de capacitat de les infraestructures i que aquestes
projeccions es traslladin als àmbits amb periodicitat i antelació per la seva dotació pressupostària.
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La funció de la gestió de la disponibilitat és liderada per l’adjudicatari incloent la definició,
implantació, proves i actualització continuada de les mesures que garanteixin els nivells de
disponibilitat objectius.
Són responsabilitats afegides de l’adjudicatari, les següents










Assegurar la relació amb la resta de processos implicats amb la gestió de la Capacitat i
la Disponibilitat, com per exemple: Gestió d’incidències, gestió de canvis, gestió de
peticions, gestió de problemes i la resta que siguin necessaris.
Garantir el monitoratge del procés de extrem a extrem mitjançant la generació
d’informes de seguiment amb el format establert. És important saber que l’adjudicatari
ha de realitzar informes específics davant d’una problemàtica o necessitat de negoci,
sempre que el CTTI així ho requereixi. L’adjudicatari fa ús de les plantilles que el CTTI
li proporcioni.
Proporcionar una matriu de contactes i una via de contacte únic (bústia de correu i
telèfon) per a la gestió de la Capacitat i la Disponibilitat. Mantenir la informació
actualitzada i publicada a la KMDB del CTTI, seguint els procediments establerts pel
CTTI.
Aportar com a mínim un responsable del procés de gestió de la capacitat i la
disponibilitat amb la responsabilitat de la interlocució amb el responsable de l’àmbit i el
responsable del servei del CTTI en relació a tota l’activitat realitzada per l’adjudicatari
en aquest procés.
Realitzar reunions de seguiment periòdiques amb els responsables que el CTTI
determini per resoldre problemàtiques i establir accions de millora contínua.

III.13. Conciliació, acceptació del servei i facturació
El CTTI té establerts procediments de conciliació de costos, d’acceptació del servei rebut i
facturació d’aquest. Es demana al proveïdor que segueixi aquests procediments i utilitzi les eines
que el CTTI té implantades.
Les despeses que es puguin despendre de l’adaptació dels sistemes d’informació de
l’adjudicatari als formats que sol·liciti el CTTI seran a càrrec de l’adjudicatari. L’adjudicatari serà
el responsable de donar suport tècnic al CTTI, en qualsevol dubte relacionat amb els elements
facturats i els formats d’elements de cost i facturació.
A alt nivell i amb dates aproximades, un cicle de facturació es subdivideix en els següents passos:


Recepció dels fitxers de cost i càrrega a les eines de CTTI (del 1 al 5 de cada mes)



Conciliació de costos rebuts i identificació de serveis no inventariats (costos que no
s’acceptaran) i termini perquè el proveïdor ho solucioni (fins el 10 de cada mes)



Procés de repercussió de costos a client i publicació d’informes (fins el 20 de cada mes)



Acceptació del servei rebut mitjançant l’aprovació de l’albarà o albarans de proveïdor (dia
20 de cada mes)



Emissió de la factura de proveïdor cap a CTTI (a partir del 20 de cada mes)



Publicació i revisió de discrepàncies (a partir del 20 de cada mes)
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III.13.1.

Recepció de costos dels serveis

El proveïdor haurà de lliurar al CTTI un detall dels costos dels serveis prestats mitjançant un fitxer
electrònic en el format que el CTTI té establert (annex 5, Format fitxer de costos). El CTTI podrà
demanar canvis en el format del fitxer durant l’execució del contracte per adaptar-ne la mateixa
a la millora del seu seguiment.
Aquest detall de costos contindrà la informació necessària per poder correlacionar amb l’inventari
els elements de cost imputables a recursos individuals, independentment de la solució tècnica
sobre la que es suporti el servei. Els costos hauran d’estar alineats amb la informació d’inventari
que l’adjudicatari haurà introduït a l’eina de gestió durant el procés de provisió del servei (dades
identificatives dels elements, data d’alta, data de baixa, etc.).
Les incorporacions d’elements de cost que impliquin una nova tipificació en el fitxer de costos
hauran de ser notificades per part de l’adjudicatari, amb una anticipació mínima de 30 dies
naturals a la implantació dels serveis afectats.

III.13.2.

Conciliació de costos rebuts

El CTTI realitzarà la conciliació de les dades rebudes requerint suport per part de l’adjudicatari
en cas necessari. En cas de discrepàncies o incongruències en la facturació, durant el procés de
conciliació aquestes seran tractades de forma conjunta entre el CTTI i l’adjudicatari.
Si la responsabilitat de la discrepància recau sobre l’adjudicatari, a més del retorn del valor de la
discrepància el CTTI podrà sol·licitar a l’adjudicatari que assumeixi el cost de gestió que ha
suposat per al CTTI el tractament de dita discrepància.
En termes general les regles de conciliació implantades analitzen els següents punts:


Que les tarifes siguin correctes: import correctes, tarifa vigent, aplicació de franges
tarifàries segons volumetria, etc.



Que l’inventari sigui correcte: el servei existeix i està actiu a inventari, les volumetries
facturades i inventariades coincideixen, etc.



Que es compleixi la lògica de facturació: no hi ha duplicats, no hi ha càrrecs
incompatibles, etc.



Que s’apliquen correctament els abonaments, descomptes, baixes anticipades, etc. que
estiguin acordats.

III.13.3.

Acceptació del servei rebut

El procés de facturació considera, previ a l’enviament de la factura al CTTI, una conformitat de
la prestació del servei a través d’un document o albarà, seguint els procediments, eines i els
estàndards del CTTI.
Des de CTTI es validarà només el cost que es pugui confirmar com a servei prestat.
El servei prestat inclou de forma específica l’inventari final d’aquest servei a les eines de CTTI.
El no inventari de serveis impedeix al CTTI fer-ne la repercussió del seu cost als seus clients i,
per tant, té un gran impacte intern. Per tant, els serveis que no constin inventariats a les eines de
CTTI amb un mínim d’informació necessària no es validaran i no s’inclouran en l’import de l’albarà
de proveïdor. A títol d’exemple, els requeriments mínims serien: identificació del codi de servei
(número abonat), identificació del servei (servei de catàleg), identificació del proveïdor,
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informació de l’àmbit que l’ha sol·licitat, i que el servei no estigui duplicat. El CTTI establirà
aquests mínims de forma clara i els podrà modificar en cas necessari informant-ne prèviament al
proveïdor.
El CTTI tampoc assumirà cap cost imputat sobre elements que estiguin codificats/tipificats de
forma errònia al fitxer electrònic, fins a la correcció de l’error.

III.13.4.

Facturació dels serveis rebuts

La factura finalment emesa pel proveïdor indicarà el codi d’albarà de validació i estarà
desglossada pels diferents grups d’elements o serveis tecnològics que la composen. La factura
s'emetrà segons l’establert al pla de facturació detallat al plec administratiu.
El CTTI podrà canviar, durant la vigència del contracte, el model de facturació actual a un model
d’autofactura.

III.13.5.

Funció pressupostària

L’adjudicatari elaborarà els informes pressupostaris sobre els serveis contractats, amb
periodicitat inicial anual, d’acord amb el calendari que el CTTI estableixi.
Els informes pressupostaris elaborats han de permetre disposar d’informació suficient per a la
previsió anual de despeses o per a la planificació de noves implantacions, canvis, etc., tant de
forma global per la Generalitat, com a nivell de departament, organisme, etc.

III.14. Seguretat
Els principals objectius de la gestió de la seguretat son:


Gestió i seguiment de les vulnerabilitats dels actius objecte del contracte amb la finalitat
de minimitzar el risc a nivell admissibles per la Generalitat de Catalunya.



La incorporació al model de compliment normatiu de la Generalitat, que porta a terme el
CESICAT per tal d’assolir el compliment del Marc Normatiu de seguretat de la informació
de la Generalitat de Catalunya (en endavant, marc normatiu de seguretat) i la legislació
vigent en tots aquells aspectes relatius a la seguretat.



Coordinació amb els diferents equips operatius de CTTI i CESICAT per fer front a
situacions d’amenaça o davant incidents de seguretat que afectin als actius objecte
d’aquest contracte.



Revisió dels diferents equipaments en termes de seguretat per part del CESICAT, prèvia
a la implantació dels mateixos.



Integració operativa amb el serveis de protecció, prevenció i reacció del CESICAT.
L’adjudicatari ha d’establir mecanismes de protecció, resiliència i prevenció que permetin
garantir la continuïtat dels serveis de numeració especial.

El Centre de Seguretat de la Informació (CESICAT) és l’òrgan competent encarregat de la
planificació, gestió i control de la seguretat de les TIC de l’Administració de la Generalitat i el seu
sector públic, com estableix l’acord de govern GOV/103/2012, de 16 d’octubre de 2012. En
aquest sentit, el CESICAT supervisarà el compliment dels requeriments de seguretat per part de
proveïdor adjudicatari en l’exercici de les seves funcions.
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III.14.1.

Requeriments generals de Seguretat

L’adjudicatari haurà de donar compliment al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat.
Tot i això, en aquest apartat es remarquen aquells aspectes de seguretat considerats de major
rellevància dins l’abast del servei.
Inventari
Informar i mantenir actualitzada la informació vinculada als actius objecte d’aquest servei
(primaris, línies analògiques, números de xarxa intel·ligent vinculats, ubicacions). En especial
aquella informació que afecti a la seguretat.
Compliment normatiu i legal1
L’adjudicatari haurà de complir amb tots els requeriments que siguin d’aplicació d’acord al marc
normatiu de seguretat vigent de la Generalitat i de totes les actualitzacions posteriors que es
produeixin, així com a tot el marc legal en matèria de ciberseguretat que en sigui d’aplicació (per
exemple, Esquema Nacional de Seguretat i GDPR – General Data Protection Regulation, eIDAS
- electronic IDentification, Authentication and trust Services).
L’adjudicatari haurà d’incorporar-se al model de compliment normatiu de la Generalitat, que porta
a terme el CESICAT. En aquest model s’integren les possibles auditories que el CTTI o el
CESICAT determinin realitzar, així com el seguiment dels plans d’acció derivats de les mateixes.
També s’inclou en aquest model el compliment per part de l’adjudicatari de plans d’acció relatius
a normatives o estàndards que el CTTI o el CESICAT determinin realitzar i el seu seguiment
recurrent. L’adjudicatari haurà de disposar dels recursos adients per a dur terme l’execució de
les tasques que li corresponguin en el model de compliment, donant resposta en els terminis
marcats pel CESICAT i el CTTI. La gestió del compliment es realitzarà amb l’eina que determini
el CESICAT.
L’adjudicatari haurà de garantir l’accés del personal autoritzat del CTTI i CESICAT a la informació
de seguretat (procediments, registre d’incidents, traces, etc.). Tota la informació de seguretat
haurà d’estar sempre disponible per a aquest personal, autoritzat i prèviament identificat. El CTTI,
el CESICAT i l’adjudicatari establiran conjuntament els mecanismes per facilitar l’accés del
personal autoritzat a aquesta informació, establint els controls de seguretat mínims.
En relació al tractament de dades de caràcter personal, l’adjudicatari donarà compliment com a
encarregat de tractament a allò establert al Reglament General de Protecció de Dades. Pel que
fa la seguretat en el tractament de les mateixes, l’adjudicatari implementarà les mesures de
seguretat establertes pel CESICAT en el Marc de Ciberseguretat per a la Protecció de Dades.
Aquesta implementació i nivell de compliment seran incorporats al model de compliment normatiu
de la Generalitat de Catalunya.
En cas d’execució d’auditories i seguiment dels plans d’acció derivats, aquestes hauran de
realitzar-ne amb la metodologia i eines establertes pel CESICAT.
Gestió de Traces

1

Els estàndards vigents es podran consultar al portal de seguretat del CESICAT: https://portal.cesicat.cat
(àrea pública).
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L’adjudicatari haurà de complir amb la norma vigent de gestió de traces. L’adjudicatari haurà
d’assegurar que emmagatzema totes les traces que li son d’aplicació al marc normatiu i legal
aplicable.
Les traces hauran de ser accessibles en mode lectura i s’assegurarà el marcatge de les traces
amb requeriments específics de conservació segons la legislació aplicable.
L’adjudicatari haurà de facilitar els mecanismes per a què les traces siguin accessibles i estiguin
integrades amb el repositori de traces de seguretat del CESICAT. També han d’estar disponibles
per l’execució d’auditories o monitoratge actiu de seguretat.
Vulnerabilitats
El proveïdor haurà de garantir que els actius objecte d’aquest plec no tenen vulnerabilitats de
seguretat i, en cas de detectar-les, establir un pla d’acció per la seva correcció. Com a mínim
semestralment, s’haurà de revisar el programari per garantir que aquest no tingui vulnerabilitats
noves.
El CESICAT podrà analitzar de forma aleatòria aquest actius per validar que les mesures de
seguretat són aplicades correctament i amb els procediments establerts de revisió i actualització.
Detecció i protecció
De forma coordinada amb l’àmbit, el CTTI i el CESICAT, l’adjudicatari aportarà els mecanismes
i eines que permetin fer front a amenaces o atacs intencionats (ciberatacs, atacs a la
infraestructura) que puguin afectar la continuïtat i seguretat del servei, incloent el secret de les
comunicacions.
Posar a disposició i/o integrar amb el CESICAT aquelles solucions que garanteixin la detecció i
la protecció en front atacs contra el serveis de numeració especial i les seves infraestructures.
Concretament, pel cas d’atacs de denegació de servei dirigits cap a la xarxa intel·ligent, el servei
haurà de permetre:


Restricció d’orígens de trucada.



Capacitat del servei per activar mesures de protecció:



o

Activar una locució que requereixi una intervenció en origen de la trucada.

o

Creació de llistes blanques i negres de telèfons.

o

Possibilitat d’activar el desviament de trucades cap a una locució en base a un
anàlisi del volum de trànsit repetitiu cursat cap al servei.

Redirecció de les trucades segons determinats criteris cap a primaris
diferents/capçaleres alternatius/ grups de salt, definits per CTTI i CESICAT (sobretot en
situació de risc al servei).

CESICAT podrà comunicar a l’adjudicatari nous riscos, atacs o patrons de ciberamenaces que
puguin afectar als seus serveis, essent necessari acordar ambdues parts les mesures tècniques
i organitzatives a implantar per a mitigar-ne els seus efectes.
Registre de trucades
Garantir l’existència d’un registre de totes les trucades i comunicacions emeses/rebudes d’acord
a la legalitat vigent. L’esmentat registre de trucades estarà a disposició de CTTI i CESICAT per
a l’execució de les seves respectives funcions.
Gravació de trucades
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En cas de disposar de gravadors de trucades, s’haurà de garantir que aquests compleixen amb
la legalitat vigent i amb el marc normatiu de la Generalitat, en especial en matèria de protecció
de dades i seguretat de la informació. El proveïdor haurà de garantir que la retenció de les
gravacions s’adequa als requeriments legals vigents.
Provisió d’evidències / traces / informació
Davant d’una potencial amenaça o incident de seguretat, l’adjudicatari haurà de lliurar al
CESICAT tota la informació sol·licitada en un termini inferior a 4 hores naturals en incidents
classificats com a greus o d’elevat impacte, i en un termini inferior a 24 hores naturals per la
resta de tipologies de peticions d’evidències i informació, per la seva investigació i seguiment.
Mecanismes de coordinació amb altres operadors
Per fer front a incidents de seguretat originats des de telèfons mòbils o fixes d’altres operadors,
es demana l’establiment de mecanismes de coordinació formals amb altres operadors per la
correcta i ràpida gestió d’aquests incidents.
Arquitectura, proves de recuperació de desastres i proves de recuperació de backups
L’adjudicatari haurà de garantir que el disseny de l’arquitectura de la solució/aplicació permet
assolir els requeriments de disponibilitat/continuïtat requerits.
L’adjudicatari haurà de:


lliurar al CTTI i CESICAT un pla de recuperació davant desastres (en endavant, PRD)
per garantir els nivells de servei establerts.



garantir que el PRD permet recuperar els serveis en els temps acordats amb CTTI, i que
permet donar compliment als requeriments de negoci (RTO, RPO).



posar tota la informació del PRD a disposició del CTTI i CESICAT. S’establiran els
mecanismes i mesures de seguretat per facilitar l’accés del personal autoritzat.



mantenir actualitzat el PRD.



participar en les proves de recuperació i alta disponibilitat que el CTTI i el CESICAT
planifiquin. Haurà d’elaborar el pla de proves i executar-les el dia de la prova,
coordinadament amb els equips que realitzen les proves de continuïtat de la Generalitat.

L’adjudicatari haurà d’executar, com a mínim un cop a l’any, una prova de recuperació de cada
servei de numeració especial per demostrar la capacitat de recuperació davant un incident
(aturada de primaris i desbordament a xarxa intel·ligent, activació de línies analògiques). La prova
haurà de contemplar diferents escenaris de contingència.
Gestió d’usuaris administradors
L’adjudicatari haurà de complir la guia de gestió de comptes d’administració de la Generalitat de
Catalunya per tots els serveis de numeració especial als que presta servei.
L’adjudicatari haurà de validar els usuaris i perfils de les eines de forma semestral, i haurà
d’establir i implementar els plans d’acció per corregir les mancances identificades.
Seguretat de les instal·lacions des de les quals es presta el servei
L’adjudicatari aplicarà les mesures de prevenció i protecció d’acord als estàndards de la
Generalitat de Catalunya en les dependències des de les quals es presta el servei.
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L’adjudicatari vetllarà pel compliment dels estàndards de la Generalitat de Catalunya i podrà ser
auditat de forma anual per valorar el grau de compliment i identificar riscos de seguretat.
Pla de continuïtat de negoci del proveïdor
El proveïdor haurà de desenvolupar i implantar un pla de continuïtat per al seu personal i per a
les instal·lacions des de les quals opera. Aquest pla haurà:


D’alinear-se amb la metodologia de la Generalitat per desenvolupar plans de continuïtat
(compliment de l’estàndard GE-GUI50 i de la BS25999).



Incloure la ubicació alternativa, els llocs de treball i l’equipament necessari per garantir
la prestació del servei des d’un lloc alternatiu complint amb els nivells de servei fixats pel
CTTI.



Executar una prova anual que en demostri la seva efectivitat.

El CTTI i el CESICAT podran participar en totes les proves d’aquest pla de continuïtat de negoci
del proveïdor que consideri convenients.
El proveïdor haurà de mantenir-lo actualitzat, i posar a disposició del CTTI la documentació
associada: Els procediments i plans hauran de complir en tot moment amb la LOPD i els
estàndards de seguretat del CTTI. El proveïdor haurà de presentar el seu pla al CTTI per revisió
i aprovació.
Serveis d’infraestructura crítica
En cas de ser classificat com a Infraestructura Crítica, el proveïdor haurà de complir amb tots els
requeriments fixats pel CTTI i el CESICAT, així com per la Llei 8/2011 de protecció
d’infraestructures crítiques i el seu Decret 704/2011.

III.15. Auditories
El CTTI, el CESICAT i qualsevol organisme competent, podran revisar o auditar la correcta
execució del processos (entre d’altres d’assegurament de la qualitat i de la seguretat) amb la
periodicitat que considerin necessària, dels aspectes del present plec que es determinin i dels
resultats obtinguts en una aplicació.
L’execució de les auditories s’haurà de realitzar en coordinació amb el CTTI.
En tots aquells casos en què es decideixi la realització d'una auditoria, l’adjudicatari haurà de
garantir l'accés total, incondicional i irrevocable als documents i eines existents que estiguin
relacionats amb les prestacions dels serveis.
L’adjudicatari proporcionarà l'assistència i la informació que requereixin les auditories, sense
càrrec addicional per al CTTI. La informació es proporcionarà en la forma i temps requerits.
La realització de l'auditoria en cap moment eximirà l’adjudicatari del compliment dels
compromisos derivats de la prestació dels serveis.
A la finalització de l'auditoria les parts revisaran les desviacions i/o observacions detectades,
elaborant un pla d’acció. El conjunt del resultat serà signat per ambdues parts.
L’adjudicatari, d’acord amb el calendari establert al pla d’acció, es compromet a informar de l’estat
i a portar a terme les activitats establertes en el pla d’acció. El CTTI podrà verificar que el pla
d’acció s’ha implementat correctament.
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La realització de les auditories no els eximeix de la seva responsabilitat de realitzar les auditories
a les que els obligui la legislació vigent. Els informes d’auditoria vinculats als serveis objecte
d’aquest contracte també seran lliurats al CTTI per al seu coneixement.

III.16. Qualitat
L’objectiu d’aquest àmbit de gestió és garantir la integració de la qualitat, en tot el cicle de vida,
dels processos, serveis i solucions, mitjançant la prescripció, seguiment, validació i verificació de
l’eficaç implantació dels controls definits.
El CTTI definirà , establirà, mantindrà i difondrà un sistema de gestió i estàndards de la qualitat
que proporcionin un enfocament continu de la gestió de la qualitat.
L’adjudicatari ha de vetllar per l’excel·lència i millora contínua dels processos, components
tècnics (telefonia, xarxa intel·ligent ...) i serveis del seu lot.
Per tal de garantir que s’aborda la qualitat i la millora, l’adjudicatari haurà d’elaborar, mantenir i
executar un “Pla de Qualitat i Millora Contínua”, que inclogui, entre d’altres:


Accions requerides per l’assegurament i control de la qualitat (revisions, proves ...), amb
major rigor, intensitat i profunditat segons la criticitat del projecte/servei/component.



Accions per la disminució del nombre d’incidències i el suport.



Accions per l’estabilització de serveis amb degradació.



Accions per millorar la qualitat percebuda.



Accions preventives per la mitigació de riscos, tenint en compte la seva probabilitat i el
seu impacte.



Accions requerides per la supervisió tècnica.



Accions dirigides a millorar la gestió del coneixement.

Per a cadascuna de les accions s’hauran de donar indicadors que mostrin l’èxit de la seva
realització. Aquest pla ha de ser lliurat i actualitzat amb una periodicitat mínima trimestral.

III.17. Gestió d’identitats i directori corporatiu
La Generalitat de Catalunya disposa d’una eina de gestió d’identitats corporativa (GICAR) amb
possibilitat de gestionar el control d’accés dels usuaris als recursos de la Generalitat, i un Directori
Corporatiu (DC) amb la informació d’identitats d’usuaris de tots els usuaris de la Generalitat.
En general, les aplicacions necessàries en aquest contracte són d’ús intern pels administradors
i gestors dels serveis, no per als usuaris finals dels serveis. Per aquest motiu no es preveu haver
de fer integracions d’aplicacions amb un gestor d’identitats. En tot cas, si fos necessari en algun
moment es faria amb GICAR.
Pel que fa integracions amb directoris aplica el que s’ha descrit a l’apartat II.3.8, Integració amb
directori únic.
En tot cas, la integració amb aquests sistemes corporatius no haurà de tenir cap cost addicional
pel CTTI.
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III.18. Sistemes i eines
El CTTI determinarà i/o proporcionarà les eines que suporten els processos per governar els
serveis TIC. S’hauran de complir els següents condicionants:


L’adjudicatari haurà d’usar les eines proposades pel CTTI en les condicions que aquest
estableixi.



L’adjudicatari es farà càrrec (en cas que hi hagin) dels costos associats a l’ús d’aquestes
eines (accés, llicenciament, integració, etc.). Per tal d’assegurar l’operativa dels
processos de governança, el CTTI podrà establir uns volums mínims de llicències a
adquirir per certes de les eines.



L’adjudicatari podrà proposar modificacions a les eines per obtenir una millor eficiència i
qualitat en el servei, sempre que s’asseguri la continuïtat dels acords de nivell del servei.
Qualsevol petició de canvi haurà d’estar documentada prèviament perquè el CTTI pugui
analitzar la conveniència de la seva implantació.



L’adjudicatari podrà fer ús d’eines addicionals, prèvia comunicació al CTTI, però això no
l’eximeix del compliment i de l’ús de les eines que hagi determinat el CTTI. L’ús
d’aquestes eines addicionals no pot deteriorar el servei o suposar un sobre cost al CTTI.
L’ús d’aquestes eines addicionals no pot posar en risc la continuïtat del servei després
de la finalització de la relació contractual.



El CTTI podrà evolucionar les eines escollides en qualsevol moment de la durada del
contracte.



El CTTI es reserva el dret d’incorporar noves eines. En qualsevol cas, es donarà un
preavís als proveïdors d’un mínim de 2 mesos abans de la seva implantació.



La informació continguda en les eines haurà de coincidir amb la realitat de l’execució
dels serveis i els processos i procediments establerts. El CTTI no tindrà en consideració
informació referents a processos i procediments suportats per eines que no estigui
continguda en les eines que determini el CTTI.



La correcta actualització de la informació en les eines és requisit del servei, processos i
solucions. Qualsevol defecte en la informació de les eines que sigui responsabilitat de
l’adjudicatari es considerarà un defecte del propi servei.



L’adjudicatari es compromet a utilitzar-les adequadament en un període de 2 mesos des
de l’inici del servei. Per a les noves eines, el CTTI comunicarà el full de ruta d’aquestes,
i l’adjudicatari s’adaptarà planificadament en un termini de 2 mesos, a partir de la data
de la comunicació formal de la implantació.

A l’annex 3, Eines i productes, es llisten les eines i els productes que les suporten, així com el
model de llicenciament i, en cas que tingui cost per l’adjudicatari, el volum mínim de llicències a
adquirir en base a indicadors.
Aquestes són les eines actuals disponibles però el CTTI podrà incorporar altres eines que
consideri.

III.18.1.

Eines de gestió del servei

Actualment el CTTI disposa de diverses eines que donen suport als processos de governança
dels serveis.
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A continuació es detallen les eines de les que disposa el CTTI per a la gestió i operació del servei:


Portal d’autoservei: Punt d’entrada de l’usuari final i/o equips del proveïdor per la gestió
d’incidències, peticions, consultes i queixes i altres que el CTTI decideixi.



Eines de gestió de tiquets: Eines que suporten els processos ITIL de gestió
d’incidències, peticions, consultes, queixes, canvis, problemes, configuració,
desplegaments i versions. Tots aquest processos es gestionaran mitjançant aquestes
eines, per tant els adjudicataris hauran de fer el seguiment a les eines del CTTI.
El CTTI disposa d’una plataforma que permet integrar les eines pròpies dels proveïdors
amb certs processos suportats per l’eina de gestió de tiquets. Fer ús d’aquesta
plataforma no treu que la informació de referència sobre l’estat dels tiquets o serveis
sigui sempre la de les eines del CTTI.



Base de dades de configuració (CMDB): L’adjudicatari haurà de mantenir actualitzada
la informació d’inventari i estat dels serveis en la base o bases de dades de configuració
segons el CTTI determini.
La integració entre les bases de dades del CTTI i les dels proveïdors es podrà realitzar
mitjançant federació de bases de dades si el CTTI ho considera oportú, per tant,
l’adjudicatari haurà de facilitar aquesta integració.



Eina de gestió del coneixement (KMDB): L’eina de gestió de coneixement esdevindrà
la base de dades d’informació per agilitzar la resolució d’incidències, problemes,
consultes o queixes, tant pel servei d’atenció a usuaris del CTTI com pels propis
proveïdors de serveis o l’usuari final. L’adjudicatari haurà de tenir accés a l’eina de gestió
de coneixement com a referència d’informació, i serà part de les seves responsabilitats
publicar continguts que puguin servir de referència en el futur pel propi adjudicatari, els
usuaris finals, el CTTI o altres proveïdors.



Eines de monitoratge: Les eines de monitoratge del CTTI proporcionaran una visió
centralitzada de l’estat dels serveis, mesurant la disponibilitat i rendiment dels serveis
des del punt de vista de percepció d’usuari final. Cada proveïdor utilitzarà les seves eines
pròpies de gestió per a la supervisió i monitoratge dels sistemes, equipaments i
configuracions les quals es suporta per prestar els serveis que se li han adjudicat.
Per aquells serveis o aplicacions que el CTTI consideri, l’adjudicatari haurà de donar
accés al CTTI a les seves eines de monitoratge o proporcionar informació d’ús o estat
dels serveis o aplicacions per a ser integrada en les eines de monitoratge del CTTI.



Eina de gestió del compliment dels acords de nivell de servei: El CTTI disposa d’una
eina per enregistrar els indicadors de servei, agregar-ne la informació, calcular el nivell
d’acompliment en base als acords de nivell de servei establert i calcular la penalització
associada si escau.
Aquesta eina és el referent per fer el seguiment del compliment dels acords de nivell de
servei establerts amb l’adjudicatari, en cas que la informació no vingui automàticament
d’altres eines del CTTI l’adjudicatari serà responsable de proveir-la en el format que el
CTTI determini.

III.18.2.

Eines de suport al procés de facturació

El CTTI disposa de dues eines vinculades al procés de facturació i validació del servei rebut:
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Eina de conciliació: sistema d’informació que fa la conciliació dels elements de despesa
rebuts pels proveïdors en relació a l’inventari a la CMDB, les tarifes i altres regles de
facturació establertes. Aquesta eina permet la consulta de costos per part de CTTI i
proveïdors i la imputació d’aquests costos cap als clients.



Eina de gestió d’albarans: portal que permet validar el servei efectivament rebut i que
permet als proveïdors iniciar el procés de facturació dels serveis entregats al CTTI.
L’adjudicatari podrà consultat l’estat de validació del servei entregat i, un cop validat pel
CTTI, recuperar el codi d’albarà que haurà de constar a la factura.

III.18.3.

Eina de gestió d’ofertes

El CTTI disposa d’una eina de gestió de projecte a través de la que es desenvoluparà el procés
de gestió d’ofertes. En concret:


Petició, recepció i validació de l’oferta



Documentació del tiquet que ha generat la petició



Seguiment de les principals dates i fites del projecte



Data prevista i real d’entrega del servei



Vinculació a l’albarà de facturació

III.18.4.

Eina de gestió de coneixement

El CTTI disposa d’un repositori on intercanviar amb el CTTI la documentació referent a la provisió
del servei i els processos de governança del mateix. En aquesta eina l’adjudicatari desarà els
documents lliurables resultants de l’execució del servei i dels projectes relacionats.
Si el CTTI ho determina, aquest repositori serà la font única de documents lliurables, i la resta
d’eines de governança hauran de fer referència a aquest repositori. L’adjudicatari serà el
responsable de mantenir la informació actualitzada i seguint les polítiques, nomenclatura i control
de versions determinats pel CTTI.

III.18.5.

Eines de governança de demanda i projectes

El CTTI disposa d’eines per gestionar la demanda de projectes i fer el control i seguiment dels
projectes.
L’adjudicatari haurà d’utilitzar aquesta eina conjuntament amb el CTTI per dur a terme les tasques
relacionades amb els següents processos i procediments relatius a les peticions de servei del
contracte,


Control i gestió de la cartera de projectes



Presentació i acceptació de propostes



Formalització de la comanda



Planificació i acceptació de fites de facturació



Control i seguiment dels projectes

El grau de control i seguiment dels projectes s’estipularà en funció de la criticitat del projecte per
al negoci i del que estableixi la metodologia del CTTI.
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L’adjudicatari podrà realitzar el seguiment detallat dels projectes en les seves pròpies eines,
assegurant que la informació requerida s’informa en les eines del CTTI.
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IV.

IV.1.

Fases de la prestació del servei

Fases del servei

Els licitadors hauran de tenir en compte les fases específiques que es detallen a continuació:


Prestació actual: En aquesta fase opera únicament l’adjudicatari actual i s’apliquen els
ANS actuals.



Transició: És el període que va entre l’entrada en vigor del contracte i el moment en que
el nou adjudicatari es fa càrrec dels serveis, incloent l’aplicació dels ANS fixats en el nou
contracte. En aquesta fase, l’adjudicatari actual continua realitzant la prestació del servei
i assolint els ANS actuals.
La transició s’estendrà durant un màxim de 6 mesos des de la data d’inici del contracte,
si bé les ofertes podran reduir aquest termini de forma justificada. La transició es
considerarà finalitzada quan sigui aprovada pel CTTI.
Durant la transició, el nou adjudicatari es posarà en contacte amb l’actual proveïdor per
començar les tasques de transferència del servei, de traspàs del coneixement, i
d’habilitació de l’operació, i realitzarà les actuacions necessàries per proveir els serveis
amb els seus mitjans (definició del catàleg, parametrització de les eines de gestió i
facturació dels serveis, instal·lació d’infraestructures, constitució dels equips d’operació,
etc.).
En cas de no poder completar la transició d'un servei en el temps previst, el CTTI es
reserva el dret de resoldre el contracte de serveis o perllongar el període de transició del
servei en qüestió. En aquest darrer cas, el nou adjudicatari assumirà les despeses
necessàries per a la continuïtat del servei per part de l’actual adjudicatari fins a la correcta
transició.



Nova prestació: En aquesta fase opera el servei únicament el nou adjudicatari amb els
ANS fixats en el nou contracte. És durant aquesta fase que s’aplica el pla d’evolució del
servei.



Devolució: En aquesta fase l’adjudicatari és responsable del servei i s’apliquen els ANS
definits en aquest contracte. L’adjudicatari facilitarà al futur proveïdor tota la col·laboració
necessària per realitzar la transferència del servei, el traspàs de coneixement, i
l’habilitació de l’operació.

IV.2.

Pla de transició del servei

El nou adjudicatari haurà de fer la transició del servei d’acord a un pla de transició presentat a la
seva oferta i ajustat a les necessitats del servei.
Aquest pla de transició haurà de complir amb els següents criteris generals:



El pla de transició no excedirà, en cap cas, el termini màxim de 6 mesos des de la data
d’adjudicació.
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El pla de transició ha de garantir que no hi haurà cap interrupció del servei i que es
realitzarà una transferència de coneixement adequada.



Els serveis s’han de transicionar mantenint les configuracions existents sempre que sigui
possible. El CTTI vetllarà perquè l’adjudicatari sortint i, en cas necessari, l’usuari final,
proporcionin la informació necessària per fer-se càrrec del servei, però l’adjudicatari
entrant ha d’estar en disposició i tenir procediments per fer la migració en qualsevol cas.

A banda dels criteris generals de transició descrits, el pla de transició ha de tenir en compte els
punts específics per cada servei licitat.

IV.2.1.

Característiques del pla de transició

El pla de transició del servei, haurà de tenir els següents continguts:


Detall i planificació de les activitats per prestar el servei amb els propis mitjans. Entre
d’altres: definició del catàleg de serveis tecnològics, preparació de les eines de gestió i
facturació, preparació dels recursos de projectes i operació, etc.



Planificació detallada d'activitats del procés de transferència del coneixement.



Detall de les principals fites de la transició.



Planificació de l'activació del servei.

El pla indicarà la seqüència d'activitats a realitzar per prendre el control efectiu del servei, així
com la llista de control que s'utilitzarà per comprovar que tots els elements computables poden
ser gestionats correctament. Aquesta llista de control s'utilitzarà els dies en què s'executin les
fites de transferència de responsabilitat com a seqüència d'accions necessàries per assumir el
control del servei.
El pla de transició del servei, haurà de detallar:


Planificació de la incorporació de recursos al servei.



Riscos de la transició, incloent la identificació de riscos principals i les accions
associades.



Identificació de recursos de principal importància per a la correcta prestació del servei, si
n'hi ha.



Mètode de gestió de treballs en curs, entesos com aquelles activitats o tasques que estan
iniciades o previstes en el moment que el proveïdor entrant assumeix la responsabilitat
del servei.



Pla de contingència per garantir la continuïtat del servei en cas de problemes durant la
transferència.

IV.2.2.

Fites i calendari

El pla de transició ha d'incloure, almenys, per a cadascuna de les tasques a dur a terme en el
procés de transició, les dates d'inici i fi de cadascuna d'elles, la distribució de responsabilitats,
els criteris aplicables d'acceptabilitat i qualsevol altre detall addicional que s'estimi pertinent.
En cas que sigui necessari, el CTTI identificarà dependències i condicionants entre diferents
contractes que el proveïdor haurà de respectar, per tal de minimitzar l’impacte de la transició en
els àmbits i realitzar la transició de forma coordinada.
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IV.2.3.

Transició del servei

La transició de serveis entre proveïdors serà responsabilitat del proveïdor entrant, tot i que el
proveïdor sortint col·laborarà perquè, en cap cas, aquesta transició afecti al funcionament del
servei. Per garantir aquesta col·laboració, el CTTI supervisarà els processos de transició.
El procés de transferència del coneixement ha d'incloure, almenys:


Formació específica i formal per l'assumpció del servei. Aquesta formació serà
proporcionada pel proveïdor sortint segons les condicions que hagi acordat amb el
proveïdor adjudicatari del servei i sota la supervisió del CTTI.



Documentació necessària per l'assumpció del servei a ser proporcionada pel proveïdor
sortint. És responsabilitat del proveïdor adjudicatari identificar i recopilar tota la
informació necessària per a la correcta prestació del servei (documentació dels equips,
sistemes i aplicacions, documentació tècnica, procediments d'actuació, etc.). En aquells
casos en què no hi hagi documentació prèvia necessària per prestar el servei, el
proveïdor adjudicatari haurà de planificar i executar la seva elaboració, d'acord amb el
CTTI i sense cost addicional.

A l’inici de la fase de transició, el proveïdor entrant haurà de realitzar les següents tasques:


Coordinació amb el proveïdor sortint del procés de transferència del coneixement i de la
formació formal que hagi considerat necessària.



Presentació d'un pla de qualitat, que ha d'aprovar el CTTI.



Presentació d’un pla de contingència, per preveure les accions i actuacions necessàries
per tal d’assegurar la continuïtat dels serveis en cas de materialització dels riscos
identificats específicament pel procés de transició.



Qualsevol altre condicionant necessari per l'execució del procés de transferència del
coneixement i de la transferència de responsabilitat.

De manera addicional, el proveïdor entrant ha de comunicar al CTTI l'organització amb què
proporcionarà el servei, així com l'assignació de recursos i confirmació de rols, tasques i
responsabilitats necessàries per a la prestació del servei.

IV.2.4.

Especificitats de la transició dels serveis de numeració especial

El nou adjudicatari ha de gestionar tots els processos necessaris per assumir tots els serveis.
Això ha d’incloure les portabilitats, canvis de titularitat, renovació de serveis, etc. No s’acceptarà
que hi hagi tipologies, ubicacions o grups de serveis que no es puguin incorporar a la gestió del
nou adjudicatari.
El nou adjudicatari haurà d’assumir el servei mantenint les configuracions prèviament existents,
en especial les relacionades amb:


Numeració especial 0XY i 90X de xarxa Intel·ligent



Numeració pública (capçaleres i números directes)



Agrupacions de línies i les seves diversificacions



El balanceig de trànsit i els plans alternatius



Procediments per garantir la continuïtat dels serveis
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Pel que fa a la transició del servei d’Atenció a la infància 116111, la transició s’haurà de dur a
terme de forma coordinada dins un projecte conjunt amb el nou adjudicatari del lot 1, servei de
telefonia fixa.

IV.3.

Pla d’evolució del servei
Característiques del pla d’evolució

IV.3.1.

Durant la fase de prestació del servei, el licitador haurà de presentar mecanismes que permetin
assegurar l’evolució dels serveis des del punt de vista tecnològic, de governança o d’incorporació
de noves funcionalitats i serveis.
Els mecanismes d’evolució han d’incloure informació detallada sobre les pautes d’activació,
instruments de seguiment, integració de les necessitats dels usuaris de forma reactiva o proactiva
per part de l’adjudicatari, compromisos temporals d’implantació, etc.
A més dels serveis descrits i requerits inicialment, el CTTI podrà sol·licitar la prestació d’altres
serveis o projectes específics complementaris que s’abordaran en una negociació posterior
seguint el model descrit al capítol III.7, Catàleg de Serveis Tecnològics. La valoració econòmica
dels elements de cost d’aquests nous serveis es farà tal com s’indica a l’apartat de Model
econòmic i de facturació del plec de clàusules administratives particulars.
En cas que el CTTI ho consideri necessari, aquests nous serveis i projectes específics podrien
arribar a formar part del catàleg de serveis tecnològics.
Els licitadors hauran de disposar de protocols per la detecció de noves necessitats (procés de
millora, canvi tecnològic del mercat, noves necessitats detectades pel CTTI, etc.) i per la
incorporació de nous serveis al catàleg de la Generalitat.
Els licitadors detallaran a la seva oferta el pla a seguir per l’evolució dels serveis objecte
d’aquesta licitació en els següents àmbits:


Àmbit tecnològic: detall dels mecanismes que s’establiran per la incorporació de noves
tecnologies i solucions innovadores per respondre a la demanda dels usuaris. Per
exemple la realització d’estudis de les millors referències internacionals de serveis de
telecomunicació a l’administració publica i a grans corporacions, anàlisis comparatives
de mercat, etc.



Àmbit tarifari: mecanismes pel seguiment de les millores tarifàries que es produeixin
per canvis de regulació, o en el mercat a nivell nacional i europeu.



Àmbit de cobertura: detall dels mecanismes que s’establiran per millorar l’accés a major
cabal i millor qualitat de servei a tot el territori.

IV.4.

Pla de devolució del servei

El licitador haurà de presentar un pla de devolució del servei detallat, que descrigui les
obligacions i tasques que hauran de ser desenvolupades per cadascuna de les parts i les
condicions en que es realitzarà aquesta devolució.
En cas de cessament o finalització del contracte, el proveïdor estarà obligat a tornar el control
dels serveis objecte del contracte, havent de realitzar en paral·lel els treballs de devolució amb
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els de prestació del servei, sense cost addicional per al CTTI. Això ha de permetre a la Generalitat
de Catalunya poder, a la finalització del contracte, licitar novament el servei en igualtat de
condicions per a tots els licitadors que es vulguin presentar, evitant que l’adjudicatari sortint pugui
fer un mal ús de la seva posició de domini a la finalització del contracte.
Els objectius que es pretenen assolir amb el pla de devolució son:


Garantir l'adequada transferència de coneixement sobre els usuaris, serveis,
infraestructura i model de gestió vigents a l’operador receptor.



Assegurar la nul·la afectació al servei dels usuaris en el procés de devolució, mantenint
el nivell de servei acordat i indicat en els Acords de Nivell de Servei (ANS).



Ajustar els temps associats a la transferència de la infraestructura, dels serveis i de la
seva gestió al nou adjudicatari en els terminis prefixats.



Disposar d’un mecanisme de valoració de la inversió feta per l’adjudicatari de manera
que el CTTI o el següent adjudicatari dels serveis pugui recomprar els actius a un preu
determinat.

Per tal d’evitar que l’operador que estigui prestant el servei pugui fer un mal ús de la seva posició
de domini a la finalització del contracte, estarà obligat a:


Utilitzar tecnologies i sistemes que no dificultin o impedeixin, a un nou adjudicatari, la
continuïtat del servei i la seva gestió i explotació.



Facilitar tota la documentació tant tècnica com administrativa necessària per a realitzar
el traspàs del servei, en un termini màxim de 4 setmanes després de la seva sol·licitud.



No degradar els nivells de servei en aquelles infraestructures que continuïn en servei i
siguin utilitzades per l’operador entrant, en règim transitori o de lloguer.



No dificultar el procés de canvi, ni degradar els ANS durant el procés de transició.

IV.4.1.

Característiques del pla de devolució

El pla de devolució haurà de complir amb els següents principis i continguts:


El termini d’execució de la devolució serà de 6 mesos. La durada concreta dependrà de
la complexitat de cada servei.



Inclourà la metodologia de traspàs de coneixement dels aspectes fonamentals de les
operacions i projectes en curs i, com a mínim, descriurà:



o

L’assistència, la formació i la documentació sobre els serveis de la Generalitat al
nou adjudicatari.

o

L’accés al maquinari, el programari, la informació, la documentació utilitzada per
l’adjudicatari o la Generalitat en la provisió del servei.

o

La formació pràctica tutelada, en la qual el personal designat pel CTTI realitzi els
treballs propis de cada procés o funcionalitat, tutelats per personal de
l’adjudicatari.

L’adjudicatari haurà d’oferir tota l’ajuda en la transferència de llicències de programari al
CTTI, o a terceres parts anomenades per aquest.
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El CTTI, o terceres parts anomenades per aquest, podrà subscriure un contracte de
llicència d’ús sobre els sistemes de l’adjudicatari que fossin necessaris per a assegurar
la continuïtat del servei.



L’adjudicatari haurà d’oferir tota l’ajuda en la transferència al CTTI, o a terceres parts
anomenades per aquest, de serveis subcontractats, garanties o contractes de
manteniment existents fins al moment de la terminació en els mateixos termes pactats
amb l’adjudicatari d’aquest.



L’adjudicatari haurà d’oferir un pla per definir les responsabilitats i gestionar la resolució
de problemes entre el nou adjudicatari, el CTTI i/o altres proveïdors.



El CTTI no assumirà una dedicació significativa de recursos propis o de la Generalitat en
les activitats de devolució.



Els licitadors inclouran a la seva oferta el dimensionament i perfils de l’equip de treball
dedicat al procés de devolució, així com els terminis estimats del procés.



Durant el període de devolució del servei, l’adjudicatari ha de complir els acords de nivell
de servei. El pla de devolució no ha de causar cap discontinuïtat en el servei.

IV.4.2.

Especificitats de la devolució dels serveis

Per cada servei, el pla de devolució ha de tenir en compte, a banda dels criteris generals, els
següents punts:


Traspàs de la informació i configuració de les seus i serveis gestionats: tipologies i
agrupacions de línies, plans de numeració, funcionalitats utilitzades, serveis de valor
afegit, arbres d’encaminament, locucions, estadístiques utilitzades, plataformes i
operadors connectats, etc.



Informació sobre volumetries i perfil del tràfic gestionat.



Facilitar els processos de portabilitat, canvi de titular, etc. que siguin necessaris.



Traspàs del programari, llicències, etc.



Traspàs dels processos de gestió del servei.



Traspàs dels protocols d’actuació en cas d’incidència, plans de contingència i plans de
recuperació de desastres.
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V.

Seguiment del servei (ANS i model de seguiment

L'objectiu d'aquest apartat és descriure el model d'Acord de nivell de servei (en endavant, ANS),
que defineix els indicadors i els nivells de servei exigits, i estableix una base objectiva i
mesurable que reflecteixi el compromís entre l’adjudicatari i el CTTI per prestar els serveis
requerits de forma satisfactòria a la Generalitat de Catalunya.
El CTTI pretén obtenir un nivell de servei d’alta qualitat, així com un grau de satisfacció elevat
per part dels usuaris, basat en:


L'establiment d'indicadors del servei, de manera que el CTTI pugui realitzar una
avaluació objectiva del servei i els seus lliurables, i que l'adjudicatari tingui una base per
a la correcció de les eventuals deficiències en la prestació, i per a la millora dels seus
processos i organització.



L'establiment d'un model de penalitzacions que relacioni el nivell de prestació del servei
amb la seva facturació.

Per aquests motius es defineix la següent estructura d’ANS:


ANS de mesura generals.



ANS de mesura comuns a tots els serveis de numeració especial.

V.1.

Característiques dels indicadors

Els indicadors tindran les següents característiques:


Codi. Identificador únic de l’indicador.



Nom. Defineix l’objecte de mesura de l’indicador.



Descripció. Descripció de l’indicador i el seu objectiu. S’inclouen les restriccions
necessàries per dur a terme el càlcul del valor de l’indicador (per exemple, restriccions
horàries, tipificació dels incidents ...)



Categoria. Agrupa diferents ANS d’un mateix tipus.



o

Disponibilitat del servei

o

Gestió d’incidències

o

Gestió de la provisió

o

Consultes

o

Qualitat

o

Reporting

o

Seguretat

o

Gestió esdeveniments

Fórmula d’obtenció/eina. Fórmula a aplicar pel càlcul del valor de l’indicador de mesura,
identificant les variables que intervenen al càlcul (mètriques) i, si escau, la referència a
l’eina que permet l’automatització i extracció de les dades.
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Periodicitat. Freqüència de mesura del valor de l’indicador.



Llindars de grau per a la definició dels trams. Valors que defineixen el grau de compliment
del nivell de servei exigit. Per a cada indicador es definiran 4 llindars de grau. En funció
de la banda en que es trobi l’indicador presentarà els valors següents:



Penalització màxima (PPMax). Determina el valor màxim al que pot arribar la penalització
en el cas d’incompliment del llindar objectiu definit.

Grau de l’indicador
El grau de l’indicador pot prendre els següents valors:


Grau 1: Deficient o Inacceptable



Grau 2: Insatisfactori



Grau 3: Satisfactori



Grau 4. Excel·lent

El grau 4 serà el nivell objectiu, mentre que el grau 3 serà el nivell d’acompliment mínim per
considerar que l’indicador és satisfactori.

V.2.

Càlcul dels Indicadors

Per tot indicador s’estableixen 4 llindars per definir els trams lineals que han de permetre
l’obtenció del grau associat.

Indicador de mesura

Llindar
Grau 1

Llindar
Grau 2

Llindar
Grau 3

Llindar
Grau 4

Valor 1

Valor 2

Valor 3

Valor 4

Pel valor mesurat per un indicador (valor indicador), s’haurà de cercar entre quins llindars es
troba i aplicar el següent procediment, tenint en compte si els valors definits pels llindars (Valor
1 – Valor 4) son creixents o decreixents:


Per valors de llindars creixents (valor Llindar Grau 1 < valor Llindar Grau 4)
1) Si el valor és inferior al llindar 1, el grau serà 1.
2) Si el valor és igual o superior al llindar 4, el grau serà 4.
3) En la resta de casos s’aplicarà la fórmula de càlcul del grau.



Per valors de llindars decreixents (valor Llindar Grau 1 > valor Llindar Grau 4)
1) Si el valor és superior al llindar 1, el grau serà 1.
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2) Si el valor és igual o inferior al llindar 4, el grau serà 4.
3) En la resta de casos s’aplicarà la fórmula de càlcul del grau.
Formula de càlcul del grau:
Grau =

(Valor indicador−Valor llindar inferior)
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 −𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑙𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

+ Grau corresponent al llindar inferior

En aplicar la formula de càlcul del grau, cal tenir en compte les següents consideracions:
o

Quan dos o més llindars prenen el mateix valor, el valor del “Grau corresponent
al llindar inferior” correspon al del llindar coincident superior.
Per exemple, quan el Llindar Grau 1 i el Llindar Grau 2 prenen el mateix valor, el “Grau
corresponent al llindar inferior” correspon al del Llindar Grau 2, és a dir, pren valor 2.

o

Quan el valor mesurat per un indicador (valor indicador) coincideix amb algun
dels valors definits pels llindars (Valor 1, Valor 2, Valor 3), es prendrà com a
“Valor llindar inferior” el valor corresponent al llindar coincident. Quan dos o més
llindars prenen el mateix valor, es prendrà com a “Valor llindar inferior” el valor
corresponent al llindar coincident superior.
Per exemple, suposant els següents valors de llindars: Llindar Grau 1 i el Llindar Grau 2
prenen el mateix valor, 20%, Llindar Grau 3 pren valor 75% i Llindar Grau 4 pren valor
95%; quan el valor mesurat pel l’indicador pren valor 20%, el “Valor llindar inferior” pren
valor 20%, el “Valor llindar superior” pren valor 75% i el “Grau corresponent al llindar
inferior” pren valor 2.

Exemple de càlcul:
Suposem que tenim l’indicador “Eficiència atenció trucada” que pot prendre valors
percentuals entre 0% i 100% i que el valor objectiu és 95%. Si s’han definit els següents
llindars:
-

Llindar Grau 1. El valor de l’indicador és 20%

-

Llindar Grau 2. El valor de l’indicador és 50%

-

Llindar Grau 3. El valor de l’indicador és 75%

-

Llindar Grau 4. El valor de l’indicador és 95%

Si el valor mesurat en un període per l’indicador “Eficiència atenció trucada” ha estat 82%
el grau calculat és: ((82-75)/(95-75))+3=3,35.
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Aquest model és dinàmic, ja que permet adaptar-se en el temps a nous nivells objectius i nivells
mínims, sense variar els graus possibles.
Podríem determinar per exemple que durant la fase de transició del servei el llindar del
grau 3 sigui del 85%, mentre que en la fase d’execució el segon any ja sigui del 95% i el
llindar del grau 4 passi a 98%.

V.3.

Relació d’ANS

Tot seguit es relacionen, segons l’estructura definida, els ANS a mesurar, el detall dels quals es
troba a l’annex 7, Acords de nivell de servei.

V.3.1.

Indicadors de mesura generals

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.NE.GEN.IM.01

Informació d’actualització de
tiquet correcta

Qualitat

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.02

Informació de tancament de
tiquet correcta

Qualitat

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.03

Tiquets resolts sense
reclamació posterior per part
del client

Qualitat

Mensual
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TEL.NE.GEN.IM.04

Avaries repetides el darrer mes

Qualitat

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.05

Errors detectats a la CMDB
responsabilitat adjudicatari

Qualitat

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.06

Termini de lliurament informes
de gestió del servei

Reporting

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.07

Informes associats a
incidències lliurats en termini

Reporting

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.08

Desviament transformacions i
migracions de serveis

Gestió de projectes

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.09

Fites i peticions en termini

Gestió de projectes

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.10

Desviament mitjà en terminis

Gestió de projectes

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.11

Percentatge d’incidents de
seguretat pels quals s’ha lliurat
la informació en termini

Seguretat

Mensual

TEL.NE.GEN.IM.12

Termini d’implantació de
monitoratge de serveis crítics

Gestió
esdeveniments

Sota demanda

V.3.2.

Indicadors de mesura comuns a tots els serveis de numeració especial

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.NE.COM.IM.01

Temps màxim de resposta a
incidències i sol·licituds
d’activació d’un protocol de
contingència

Gestió d'incidències

Mensual

TEL.NE.COM.IM.02

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions d’un
servei de numeració
especial o d’activació d’un
protocol de contingència

Gestió d'incidències

Mensual

TEL.NE.COM.IM.03

Temps màxim de resolució
de degradacions d’un servei
de numeració especial

Gestió d'incidències

Mensual
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TEL.NE.COM.IM.04

Temps màxim de notificació
d’incidències a xarxes de
tercers (incidències
d’interconnexió)

Gestió d'incidències

Mensual

TEL.NE.COM.IM.05

Temps màxim de resposta a
peticions

Gestió de
l’aprovisionament

Mensual

TEL.NE.COM.IM.06

Aprovisionament de serveis
de caràcter normal

Gestió de
l’aprovisionament

Mensual

TEL.NE.COM.IM.07

Aprovisionament de serveis
de caràcter urgent

Gestió de
l’aprovisionament

Mensual

TEL.NE.COM.IM.08

Temps màxim de
Modificació de servei

Gestió de
l’aprovisionament

Mensual

TEL.NE.COM.IM.09

Temps màxim d’execució de
baixes de servei

Gestió de
l’aprovisionament

Mensual

TEL.NE.COM.IM.10

Temps màxim de resposta a
consultes comercials o
d’enginyeria

Consultes

Mensual

TEL.NE.COM.IM.11

Percentatge d’absència de
documentació a la CMDB de
peticions on és requerida
aquesta documentació

Qualitat

Mensual

TEL.NE.COM.IM.12

Temps màxim d’atenció a
canvis planificats pel client

Gestió de canvis

Mensual

V.4.

Fonts d’informació per a l’obtenció dels nivells de servei

El CTTI emprarà el sistema d’informació CONTIC (Control d'acord de nivell de servei TIC) per al
càlcul, anàlisi i emmagatzemament d’indicadors de servei i de procés. Tot i que a l’inici del servei
el sistema d’informació CONTIC no sigui capaç de calcular tots els indicadors definits, s’aniran
incorporant progressivament al seu catàleg. El proveïdor haurà de proveir els indicadors que
estiguin sota la seva responsabilitat a través de les interfícies habilitades.
Sempre que sigui possible, l’origen de les dades utilitzat per al càlcul dels indicadors seran les
eines de gestió dels tiquets i monitoratge del CTTI. Per aquells indicadors que el CTTI no sigui
capaç d’obtenir de manera autònoma, serà responsabilitat de l’adjudicatari calcular-los i reportarlos amb la periodicitat establerta i el detall i format que requereixi el CTTI, podent arribar a nivell
d’instància de servei o de tiquet.
El CTTI utilitzarà els indicadors de servei per realitzar els càlculs de compliment dels ANS i per
generar els informes corresponents.

V.5.

Modificació dels indicadors i nivells de servei

Al llarg de la prestació del servei, davant qualsevol modificació dels indicadors i nivells de servei
amb l’objectiu de donar un millor servei, el CTTI conjuntament amb el proveïdor consensuaran i
planificaran la seva modificació.
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Algunes de les causes que poden comportar aquestes modificacions son, entre d’altres, les
variacions d’entorn funcional i de condicions de negoci, els canvis d’abast i volum, les innovacions
i les millores del servei.

V.6.

Aplicació dels Acords de Nivell de Servei

Els Acords de Nivell de Servei definits per a cada servei seran d’obligat compliment al llarg del
contracte, exceptuant la fase de transició del servei.
Per a cada servei, l’adjudicatari ha de complir plenament els Acords de Nivell de Servei definits
una vegada finalitzada la fase de prestació en transició.
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VI.

VI.1.

Model de relació de governança del contracte

Objectiu

El model de governança TIC de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu gestionar de
manera eficient i eficaç els recursos TIC disponibles, per tal de garantir el millor servei que doni
resposta a necessitats estratègiques, de seguretat i operatives dels departaments i entitats.
En concret aquest model pretén assolir els següents objectius estratègics principals:


Qualitat: Garantir la qualitat en la prestació de serveis i la satisfacció dels usuaris, segons
les necessitats dels diferents departaments i entitats de la Generalitat.



Eficiència: Optimitzar l’ús dels recursos gràcies a la cerca d’eficiències.



Innovació: Transformar i innovar a l’administració d’acord amb l’estratègia tranversal de
les TIC de la Generalitat i de cada un dels departaments i entitats.



Coneixement: Generar coneixement a partir de la informació gestionada amb les TIC,
per donar resposta a les necessitats i a la presa del decisions en l’àmbit del negoci dels
departaments i entitats.

VI.2.

Abast

El model de prestació de serveis TIC està definit com un escenari multiproveïdor amb
externalització de serveis tecnològics. El responsable de l’estratègia i el Govern TIC és el CTTI i
el model de governança estableix el model de relació entre els diferents actors implicats
(Generalitat, CTTI, i proveïdors). Així, doncs, aquest model de relació estableix les activitats,
entrades i sortides dels diferents comitès que el configuren, així com els mecanismes de
seguiment per assegurar que la governança es duu a terme de la manera més eficaç i eficient
possible.

VI.3.

Principis i premisses

Aquest model de governança fa èmfasi tant en l’estratègia transversal com en les necessitats
dels diferents departaments i entitats, en el que s’anomena CO-Governança.

VI.4.
VI.4.1.

Context
Context de governança

Es planteja una estructura de comitès amb objectius específics, però fortament interrelacionats.
En el següent esquema es mostren els diferents àmbits de governança que conformen
l’estructura de governança de les TIC i en el qual s’emmarquen els comitès que composen el
model de relació dins l’abast del present plec.
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El model global de governança es planteja en dos eixos, un eix horitzontal que marca els diferents
nivells de relació, operativa, tàctica i l’eix vertical que segmenta els àmbits de governança
tranversal i l’àmbit de governança específic de cada departament i entitat. Aquesta segmentació
de l’eix vertical aporta la CO-Governança al model.

Els àmbits que s’identifiquen en el model de governança global son els següents:


Governança TIC de la Generalitat: És l’àmbit de governança al màxim nivell que ha de
garantir el desenvolupament de l’estratègia TIC de la Generalitat d’acord amb els
objectius i necessitats marcats pel Govern. Assegura que les diferents estratègies
departamentals estan alineades amb el Pla de Govern.



Governança TIC departamental: Son els diferents àmbits de governança propis de cada
departament i entitat de la Generalitat que han de garantir que les TIC estiguin alineades
amb l’estratègia i necessitats especifiques de cada departament. Aquest àmbit de
governança està estretament lligat als òrgans de govern i gestió del departament o
entitat. Dins d’aquest àmbit de governança TIC departamental s’enquadren també els
diferents comitès associats als diferents serveis TIC (Sistemes d’informació, suport a
l’usuari, comunicacions, projectes estratègics, Innovació ...) amb un enfocament a les
necessitats departamentals.



Governança TIC transversal: És l’àmbit de governança liderada pel CTTI. Ha de donar
resposta a l’estratègia d’innovació i evolució tecnològica amb una visió transversal
d’eficiència i d’assegurament dels màxim estàndards de qualitat dels servei TIC. Dins
d’aquest àmbit de governança TIC s’enquadren també els diferents comitès associats
als diferents serveis TIC (Sistemes d’informació, suport a l’usuari, comunicacions,
projectes estratègics, Innovació ...) amb un enfocament a l’eficiència i a la gestió òptima
dels proveïdors.

Els àmbits de governança departamental i transversal, estan relacionats entre ells no només per
la capa de governança TIC de la Generalitat, sinó també i de manera més freqüent i operativa
pels diferents comitès de coordinació.
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VI.4.2.

Context de serveis

En el model de prestació de serveis TIC, el CTTI és el responsable de canalitzar tota la demanda
TIC de la Generalitat, classificar-la, optimitzar-la, prioritzar-la i executar-la mitjançant els
proveïdors adjudicataris.
La demanda TIC de la Generalitat inclou qualsevol sol·licitud TIC i comprèn les següents
tipologies:

Iniciatives: Són aquelles sol·licituds d’àmbit TIC, les quals el CTTI no pot oferir amb peces ni
elements ni serveis tecnològics establerts i contractats. Serien necessitats que ni des del punt de
vista estratègic ni tàctic s’havien considerat fins el moment, o que dins del model no estan
considerades, i per a les quals no hi ha els mecanismes establerts per prestar-les. Conformen el
catàleg de serveis en desenvolupament, i un cop desenvolupades poden esdevenir solucions o
peticions del catàleg de serveis TIC de negoci.
Necessitats: Són aquelles sol·licituds d’àmbit TIC, que el CTTI pot oferir amb peces, elements i
serveis tecnològics, però que per prestar-les es requereix d’una interpretació i conceptualització
de la necessitat i dels requeriments, i es requereix que es determini quins blocs i elements
tecnològics donen resposta. Conformen el catàleg de solucions, que contindrà, per exemple,
construir una aplicació que doni resposta a un procés de negoci, afegir una nova funcionalitat a
una aplicació existent, dotar de telefonia a un nou edifici de la Generalitat, etc.
Peticions: Són aquelles sol·licituds d’àmbit TIC que es poden oferir amb peces, elements i
serveis tecnològics, els atributs de les quals estan predefinits i el seu circuit de prestació està
automatitzat i, per tant, no requereixen d’interpretació ni conceptualització. Conformen el catàleg
de prestacions, que contindrà, per exemple, un telèfon mòbil, activació del roaming, instal·lació
d’un programa ofimàtic, accés a una aplicació, restabliment de contrasenya, etc.
Incidències: Són aquelles sol·licituds que tenen com a finalitat restaurar la interrupció,
degradació, mal funcionament o qualitat d’un servei TIC que està lliurat i inventariat. Per exemple,
no poder accedir a l’aplicació, el telèfon no funciona, el PC no arrenca, aquesta aplicació s’ha
quedat penjada quan li introdueixo aquestes dades, etc.
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Per donar resposta a aquesta demanda TIC, el CTTI disposarà d’un catàleg de serveis TIC de
negoci que es composarà de les peces, elements, i serveis tecnològics dels catàlegs dels
diferents proveïdors.

L’interlocutor de la demanda TIC amb els departaments i entitats és el CTTI, i és el CTTI qui
canalitzarà i gestionarà aquesta demanda cap als diferents proveïdors que presten els serveis
tecnològics.
Aquesta canalització (gestió de la demanda) es tractarà mitjançant la gestió de projectes (per les
iniciatives i necessitats), i la gestió de serveis (per les peticions i incidències). El model de provisió
dels serveis tecnològics que conformaran els serveis TIC de negoci es tractarà mitjançant la
gestió de l’aprovisionament.
En cas que el proveïdor rebi directament alguna sol·licitud d’iniciativa o necessitat per part d’un
departament o entitat, haurà de ser redireccionada a l’òrgan gestor del CTTI encarregat de la
demanda. Per les peticions i incidències, el grau d’automatització determinarà la recepció directa
d’aquestes pel proveïdor, mitjançant les eines de suport a la gestió dels serveis del CTTI.

VI.5.

Model de relació

A continuació es concreta el model de relació i estructura de comitès que s’implementarà per la
governança específica del serveis objecte d’aquesta licitació i que s’emmarquen en el model de
governança general.
El model de relació es basa en establir els comitès i el seu funcionament, per assegurar el
compliment dels requeriments de les condicions d’execució del serveis descrites en aquest plec.
Aquests comitès tindran també com a funció executar els mecanismes per ajustar aquestes
condicions d’acord amb l’evolució de les necessitats de servei.

Salvador Espriu, 45-51
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 557 40 00
Fax 93 557 40 25
e-mail: correu.ctti@gencat.cat

Pàgina 73 de 84

VI.5.1.

Estructura de responsabilitats

Tot seguit s’identifiquen els rols responsables del proveïdor per a l’assegurament del compliment
de les condicions d'execució. El Servei de numeració especial sol ser molt estable i requereix, en
principi, poca activitat de gestió, pel que l’adjudicatari podrà proposar que una mateixa persona
assumeixi més d’un rol. En tots els casos, haurà de comptar amb l’aprovació del CTTI.
S’indiquen a continuació els rols que participaran en els diferents comitès amb les funcions i
responsabilitats especifiques pels serveis objecte d’aquesta licitació.


Responsable de compte: Aquesta figura és única per proveïdor. És la figura de
referència per tots els contractes entre el CTTI i el proveïdor i el darrer responsable de
la prestació del conjunt de serveis i projectes del proveïdor. Aquesta figura es mantindrà
durant tota la vida del contracte o contractes entre el CTTI i el proveïdor, en la gestió
comercial, durant la provisió del servei i fins la devolució del mateix. Ha de ser garant de
l’existència dels mecanismes de relació en la seva organització per portar a terme els
acords presos entre CTTI i el proveïdor. En cas que es produeixin canvis en l’abast i/o
cost dels serveis que impliquin una modificació contractual, és el responsable de
vehicular-ho.



Responsable de servei: El proveïdor assignarà un responsable del servei de NE tenint
en compte els dos eixos del model de relació. Per tal de garantir l’assoliment de l’objectiu
del model de disposar d’un servei totalment alineat a les necessitats del diferents
departaments i entitats, el proveïdor s’haurà de relacionar amb els responsables del
servei a cada departament o entitat al que presti servei, a banda del propi CTTI.
Les seves principals responsabilitats són:
o

La gestió i seguiment diari del servei, així com la resolució de conflictes i
redimensionament temporal o permanent del mateix.

o

Mantindrà actualitzada en tot moment la documentació relativa al servei,
l’inventari i la configuració dels serveis de NE existents.

o

Mantindrà actualitzats procediments i protocols d’actuació específics per cada
servei de NE.

o

Manteniment del registre de l’evolució del servei per a posteriorment poder
elaborar els informes de servei i justificar el compliment dels ANS.

o

Seguiment i control dels recursos assignats al/s servei/s.

o

Analitzarà qualsevol desviació i situacions de gravetat dins la qualitat, terminis o
abast del servei.

o

A nivell transversal realitzarà el control de costos, l’estimació d’esforços i el seu
seguiment.

o

A nivell transversal analitzarà les modificacions d’abast i cost del servei que es
puguin derivar, i interpretarà aquestes modificacions respecte el contracte vigent.
En cas que no impliquin una modificació contractual, ha de ser el garant de
formalitzar i implementar internament a la seva organització els acords presos.

o

Assegurarà la bona col·laboració entre els diferents adjudicataris o
col·laboradors als àmbits amb qui s’ha de relacionar per tal de millorar el servei
de negoci final.
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Responsable de control de gestió: És la figura que consolidarà i aportarà al CTTI les
informacions tant objectives com subjectives valorades (informació fiable i de qualitat i
analitzada en base al coneixement del model), que permetin la presa de decisions
operatives i estratègiques al llarg de la vida del contracte.
Serà el responsable que el CTTI rebi els reporting de gestió acordats, tant amb indicadors
econòmic-financers com d’altres, així com de realitzar el seguiment del model econòmic
acordat amb l’adjudicatari.



Responsable jurídic: Serà l’interlocutor principal amb el CTTI en matèria jurídico-legal
per tots els serveis/contractes prestats per l’adjudicatari. Serà el responsable de la
formalització de les interpretacions realitzades respecte els contractes vigents, quan
aquestes impliquin modificacions contractuals.



Responsable de facturació: Haurà de facilitar la informació relativa al procés de
facturació, segons el model i format definit pel CTTI, així com col·laborar en el procés de
la conciliació. Vetllarà i assegurarà que el proveïdor:
o

Facilita la informació relativa al procés de facturació, segons el model i format
definit pel CTTI:

o

Presenta la factura, i el detall per cada element / concepte dels imports facturats,
adequant-se als següents criteris:
(a) Detall complet de tots els elements de cost facturats, identificant les
unitats mínimes de cost.
(b) Tipificació i codificació dels elements de cost facturats.
(c) El format de codificació i criteris de tipificació es validaran de forma
conjunta.

o


Col·labora en el procés de la conciliació.

Responsable d’arquitectura i innovació: És el responsable de coordinar i harmonitzar
l’aplicació de l’arquitectura corporativa en els sistemes d’informació i serveis a construir
o mantenir pel proveïdor.
Les seves principals responsabilitats son:



o

Haurà de conèixer amb detall l’arquitectura del servei i la seva configuració, en
tot moment.

o

Vetllar pel compliment dels principis associats als diferents dominis, i pel
compliment dels estàndards d'arquitectura corporativa TIC.

o

Proposar i incorporar noves arquitectures TIC alhora que es mantenen i/o
evolucionen les existents (funció d’innovació).

o

Vetllar per la coherència en l’aplicació de l’arquitectura corporativa TIC.

o

Identificar els components reutilitzables i promocionar-ne tant la generació com
l’ús.

o

Proporcionar un mecanisme de control, fonamental per assegurar el compliment
efectiu dels estàndards d’arquitectura corporativa TIC.

Responsable de projectes: És el responsable d’assegurar la visió global del seguiment
dels projectes adjudicats al proveïdor. Serà responsabilitat d’aquesta figura transmetre i
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coordinar l’aplicació de la metodologia establerta pel CTTI per la gestió de projectes en
el proveïdor.






Responsable d’operació de suport i de provisió del servei: És el responsable del
compliment dels processos de gestió de peticions, incidències, problemes i
esdeveniments (suport) i de gestió de configuració i inventari, canvis, versions i
desplegaments (provisió). Com a principals funcions haurà de:
o

Assegurar la presa de decisió operativa directa entre CTTI i la seva organització.

o

Assegurar la coordinació amb el SAU per a tots el processos.

o

Assegurar una bona relació i coordinació entre els equips sota la seva
responsabilitat per tal de complir les activitats associades a tots els processos
de gestió definits, i amb responsabilitat sobre l’adjudicatari.

o

Coordinar-se amb els responsables a l’àmbit per la gestió de canvis programats.

Responsable de qualitat: Serà responsable de:
o

Assegurar l’existència d’un pla de qualitat per als projectes, serveis i aplicacions.

o

L’assegurament de la qualitat.

o

La verificació de l’execució del control de la qualitat.

Responsable de seguretat i continuïtat: Serà responsable de:
o

Actuar com a enllaç entre el proveïdor i els diferents agents implicats (CTTI,
CESICAT) quan es tractin temes de seguretat.

o

Garantir, liderar i impulsar el compliment del marc normatiu de seguretat de la
Generalitat de Catalunya dins la seva organització, assegurant la correcta
implantació dels nivells de seguretat i les seves corresponents mesures, així com
les directrius en matèria de seguretat establertes pel CESICAT.

o

Coordinar reunions de seguiment periòdiques amb CTTI i CESICAT per informar
del grau d’evolució del model de seguretat de la Generalitat de Catalunya,
identificar-ne els riscos més rellevants i proposar plans d’acció per la seva
mitigació.

o

Que tot el personal de l’adjudicatari que prestarà serveis al CTTI i la Generalitat,
passi per un pla de conscienciació i formació en matèria de seguretat, focalitzantse en el marc normatiu de la Generalitat i els procediments de seguretat que li
siguin d’aplicació.

o

Assegurar la informació regular al CTTI i al CESICAT segons els terminis
marcats, de tot allò relacionat amb la seguretat (incidents, mesures correctores,
riscos, nous projectes, iniciatives, etc.).

o

Assegurar que tot el personal del proveïdor que hagi de tractar dades o sistemes
de tractament de dades de nivell sensible o superior signin un Acord de
Confidencialitat Individual. El CTTI i el CESICAT podran auditar aquest aspecte.

o

Coordinació operativa amb l’equip de resposta a incidents i amb el SOC del
CESICAT davant incidents o possibles amenaces de ciberseguretat (Lliurament
d’evidències per la gestió i investigació d’incidents de seguretat, suport per
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l’aplicació ràpida de mesures de protecció i contenció davant amenaces o
ciberincidents, disposar d’informació vinculada al dispositiu, etc.).

VI.5.2.

o

Utilitzar el Portal de Seguretat de forma regular per fer el seguiment de tota la
informació vinculada a la seguretat dels actius de la Generalitat de Catalunya.

o

Garantir i liderar dins la seva organització la correcta implantació dels plans de
continuïtat i disponibilitat acordats amb el CTTI i el CESICAT.

o

Assegurar la informació regular segons els terminis marcats, de tot allò relacionat
amb la Continuïtat i Disponibilitat (incidents, mesures correctores, riscos, nous
projectes, iniciatives, etc.

Eixos de relació

Tenint en compte l’enfoc d’aquest model de governança, que fa èmfasi tant en l’estratègia i
necessitats del diferents departaments i entitats com en necessitats i estratègia transversals, en
el que s’anomena CO-Governança, s’identifiquen dos eixos de relació:


Eix de relació transversal



Eix de relació d’àmbit departamental

Addicionalment als dos eixos principals, el model té en compte la relació que hi ha d’haver entre
aquest eixos i el fet que la provisió dels serveis s’emmarca en un escenari multiproveïdor.
El proveïdor participarà en els dos eixos de relació de manera activa.

VI.5.2.1.

Eix de relació transversal

L’eix de relació transversal té com a objectiu garantir que el servei prestat pel proveïdor s’alinea
totalment amb l’estratègia corporativa del CTTI que s’ha concretat en les condicions d’execució
tècniques d’aquest plec. És l’eix de relació entre el CTTI i el proveïdor per tractar els aspectes
de disseny, evolució, provisió i governança específiques del servei tenint en compte les directrius
estratègiques, mecanismes de treball i coordinació dels serveis des d’un punt de vista tecnològic.
Ha de garantir també que es disposa d'una visió global i transversal dels serveis que presta el
proveïdor.
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Addicionalment, serà també en el marc d’aquest eix transversal que es desenvoluparan les
diferents activitats per garantir que el proveïdor compleix el diferents requeriment del contracte i
on s’establiran el mecanismes per identificar i gestionar els riscos o ajustos amb impacte
contractual.
VI.5.2.2.

Eix de relació d’àmbit departamental

L’eix de relació d’àmbit departamental té com a objectiu garantir que el servei prestat pel
proveïdor s’alinea totalment amb les necessitat dels diferents departaments i entitats als que
presti servei.
La figura clau per part del CTTI en aquest eix de relació, són els Directors d’Àrea TIC
departamental, els Coordinadors TIC i els Responsables de Servei d’Àmbit. Tenen també
la responsabilitat del lliurament del servei cap al departament o entitat; realitzen la interlocució
directa amb el proveïdor, per tal de seguir la qualitat del servei lliurat i per definir necessitats
alineades amb els requeriments departamentals.
Des d’un punt de vista dels processos del CTTI son els agents d'àmbit d'actuació tàctic, que
dirigeixen, implanten i supervisen el funcionament de les estructures d'una àrea TIC
departamental; vetllant per una relació client-CTTI òptima, i assegurant que l'àmbit disposi de les
solucions TIC que donin suport als seus processos de negoci i de gestió interna, alineant
l'estratègia del negoci i l'estratègia de les TIC.
El focus principal d’aquest eix i dels comitès que s’hi emmarquen son tan l’alineament amb les
necessitats funcionals del negoci, en la mesura que els serveis que gestiona el proveïdor donen
suport als processos del departament, com l’alienament amb les necessitats de servei, que ha
de donar resposta a l’operativa diària en l’execució d’aquests processos de negoci.

VI.5.3.

Nivells del Model de Relació

Els nivells funcionals del model de relació són el nivell tàctic (visió d’àmbit departamental i visió
transversal) i operatiu (visió d’àmbit departamental i visió transversal).
Tant l’adjudicatari com el CTTI es comprometen a què les decisions preses en un nivell flueixin
al nivell posterior o anterior.
VI.5.3.1.

Nivell Tàctic

En aquest nivell es farà un seguiment exhaustiu de l’execució dels serveis amb els dos eixos de
relació, eix d’àmbit departamental i eix transversal.
Pel que fa al proveïdor és el nivell màxim de seguiment del contracte i la prestació del servei. Els
assistents per part del proveïdor als comitès d’aquest nivell hauran de tenir capacitat decisòria
sobre els compromisos de serveis.
Des d’aquest nivell s’elevarà a l’òrgan de contractació les propostes d’actuació en aquells
aspectes que puguin originar la modificació del contracte.
VI.5.3.2.

Nivell Operatiu

Aquest nivell té com a objectiu l’operació diària del servei segons els procediments desenvolupats
i tractar les problemàtiques específiques que afectin al servei prestat, en cada un dels eixos, eix
d’àmbit departamental i eix transversal.
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VI.5.4.

Òrgans de Gestió (Comitès)

La intersecció dels 2 eixos i els 2 nivells definits, determinen la composició dels diferents fòrums
de comunicació i coordinació (comitès) entre el CTTI i el proveïdor.
Els òrgans de gestió, comitès, estaran composats pel CTTI, l’adjudicatari i, quan es consideri
oportú, representants de la Generalitat de Catalunya.
Per tal d’assolir la màxima eficiència en l’operativa d’aquests comitès, en l’eix d’àmbit
departamental es faran els comitès operatius. A l’inici del contracte s’establiran els àmbits en els
quals es faran comitès i al llarg de la vigència del contracte s’aniran modificant d’acord amb les
necessitats de cada moment. Inicialment es preveuen fins a 5 àmbits on s’implantarà l’eix d’àmbit
departamental.
Si així ho estimés convenient, el CTTI podrà exigir canvis en la freqüència de celebració de les
reunions, així com sol·licitar reunions extraordinàries de seguiment. De forma extraordinària, i
sota la supervisió del comitè de nivell tàctic, podrà formar-se un equip de treball de caràcter
temporal amb objectius específics acordats prèviament.
A continuació es mostra l’estructura de comitès d’acord amb els eixos i nivell de relació descrits
anteriorment.

(n)

Comitè Operatiu Àmbit
prov1
Comitè Operatiu
Àmbit
prov1

(1)

Comitè Executiu prov1

(1)

Comitè Operatiu prov1

(1)

Comitè Seguretat prov1

Transversal

Àmbit departamental
Fluxe d’informació

A continuació es descriuen els diferents comitès identificats anteriorment amb la següent
estructura a títol enunciatiu, sens perjudici que al llarg de l’execució del servei es puguin ajustar
les característiques de cada comitè (Participants, Objectius, Entrades, Sortides ...).
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VI.5.4.1.

Comitè executiu transversal

El Comitè executiu transversal té dos objectius principals:


La coordinació i visió transversal dels serveis prestats pel proveïdor en cada un dels
departament i entitats on presta servei.



L’assegurament del compliment de les condicions d’execució definides, així com la gestió
dels canvis de les mateixes, de manera que el proveïdor presti el servei sempre d’acord
amb els requeriments tranversals definits pel CTTI.

En aquest sentit, el proveïdor haurà d’incorporar als diferents comitès les persones responsables
de cada àmbit d’execució en funció del temes específic a tractar en el comitè.

Títol
Comitè Executiu transversal
Participants mínims

Objectius / Temes

CTTI

-

Marcar les directrius tàctiques.

-

Realitzar el seguiment del conjunt d’activitats desenvolupades en el
període, orientat especialment a l’assoliment dels objectius i
eficiències plantejades pel proveïdor.

-

Revisió i estat de situació dels aspectes més rellevants de seguretat
(riscos, incidents del període, projectes en curs)

-

Informar i proposar a l’òrgan de contractació les possibles
modificacions del contracte que s’hagin de dur a terme.

-

provar els increments i decrements de volum de servei de recurrent.

-

Revisar i proposar les penalitzacions per incompliment del servei i
escalar-les a l’òrgan de contractació.

-

Acordar els quadres de comandament del contracte.

-

Traslladar les directrius tàctiques al nivell operatiu.

-

Planificar, prioritzar i revisar les activitat amb impacte transversal.

-

Fer el seguiment de les obligacions contractuals.

-

Fer el seguiment del model econòmic.

-

Desenvolupament de propostes d’innovació en línia amb l’estratègia
transversal del CTTI.

- Responsable del Contracte
- Responsable del servei
- Altres assistents (si escau)
Generalitat
- Responsable CESICAT (si
s’escau)
Proveïdor
- Responsable de compte
- Responsable de serveis
- Responsables dels àmbits
d’execució específics (si
escau)

Entrades

Sortides

Informes i quadres de comandament de seguiment
del servei segons definit en l’apartat III.4 Informes
de seguiment i estadístiques del servei

Acta (signada entre les parts)

Actes comitès operatius

Decisions preses

Decisions a prendre

Propostes a l’Òrgan de Contractació
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Periodicitat
Quadrimestral

VI.5.4.2.

Comitè operatiu tranversal

Títol
Comitè operatiu tranversal
Participants mínims

Objectius / Temes

CTTI

-

Realitzar el seguiment i control global de l’operació i provisió dels
serveis d’acord als ANS

-

Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei, i verificar la
correcta gestió de peticions, canvis, problemes i incidents.

- Responsable del Contracte
- Responsable de servei

- Responsable de servei d’àmbit
(si escau)
Altres assistents (si escau)
Proveïdor
- Responsables de serveis
- Responsables operatius del
servei

Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei.
Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al
correcte funcionament del serveis.

-

Anàlisi de peticions i/o situacions de canvi en els serveis.

-

Escalat de possibles millores detectades en el servei

-

Tractament de les problemàtiques específiques

-

Desenvolupament de propostes d’innovació en línia amb l’estratègia i
necessitat de negoci del departament o entitat

Entrades

Sortides

Informes operatius de seguiment del servei segons
definit en l’apartat III.4 Informes de seguiment

Acta

Anàlisi i propostes de millora

Propostes al comitè executiu transversal

Decisions a prendre

Nous procediments operatius

Periodicitat
Mensual

VI.5.4.3.

Comitè operatiu Àmbit departamental

Aquest comitè es realitzarà en aquells departaments i/o entitats en què s’hagi establert.
La freqüència del comitès es podrà ajustar segons les necessitat especifiques de cada
departament o entitat.
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Títol
Comitè operatiu àmbit departamental
Participants mínims

Objectius / Temes

CTTI

-

Realitzar el seguiment i control global de l’operació i provisió dels
serveis d’acord als ANS d'aplicació departamental definits i amb les
necessitat especifiques en l’àmbit del departament o entitat

- Responsable de solucions (si
escau)

-

Planificar, prioritzar i revisar les iniciatives en curs del departament o
entitat

- Responsable del Contracte (si
escau)

-

Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei, i verificar la
correcta gestió de peticions, canvis, problemes i incidents.

-

Realitzar el seguiment de l'operació diària del servei des de la
perspectiva d’àmbit.

-

Desenvolupar i mantenir els procediments operatius necessaris per al
correcte funcionament del serveis.

-

Anàlisi de peticions i/o situacions de canvi en els serveis.

-

Escalat de possibles millores detectades en el servei

-

Tractament de les problemàtiques específiques

-

Desenvolupament de propostes d’innovació en línia amb l’estratègia i
necessitat de negoci del departament o entitat

- Responsable de servei d’àmbit

- Altres assistents (si escau)
Proveïdor
- Responsable de serveis
assignat al departament o
entitat
- Responsables operatius del
servei en el departament o
entitat

Entrades

Sortides

Informes operatius de seguiment del servei segons
definit en l’apartat III.4 Informes de seguiment

Acta

Anàlisi i propostes de millora

Propostes al comitè executiu transversal
Nous procediments operatius

Context: Nomes necessitats del departament o
entitat
Decisions a prendre
Periodicitat
Mensual

VI.5.4.4.

Comitè operatiu tranversal de Seguretat

Títol
Comitè operatiu transversal de seguretat
Participants

Objectius / Temes

CTTI
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- Responsable de serveis

-

- Altres assistents (si escau)

Realitzar el seguiment de l'operació i governança de la seguretat per
part del proveïdor:
o

Grau d’adequació al model de seguretat que ha de
implementar el proveïdor per que s’adeqüi al model de
Ciberseguretat del CESICAT.

o

Eficiència en la gestió de vulnerabilitats de les aplicacions, fent
focus en les vulnerabilitats crítiques.

- Responsable de seguretat del
proveïdor (RSP)

o

Excepcions de seguretat: volum, criticitat, controls
compensatoris a aplicar, etcètera.

- Altre personal operatiu

o

Incidents de seguretat del període. Revisió i gestió de millores
associades.

o

Nivells de Servei de Seguretat del proveïdor (SLAs).

o

Seguiment de l’estat de seguretat dels projectes en curs:
evolutius, correctius, etc.

Generalitat
- Responsable risc tecnològic
de seguretat de CESICAT
Proveïdor

-

Escalat de problemes

-

Tractament de les problemàtiques específiques

Entrades

Sortides

Informes d’estat de la seguretat (es revisarà durant
la reunió)

Acta

Anàlisi i propostes de millora
Periodicitat
Quadrimestral
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VII. Annexos

Relació d’annexos referenciats al plec per al lot 2

ANNEX 1 - Lots associats als contractes de col·laboració públic-privada
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 1 - Lots Associats CCPP”

ANNEX 2 – Detall d’activitats i documentació associada als processos de gestió
de serveis
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 2 – Detall activitats gestió serveis”

ANNEX 3 - Eines i productes
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 3 – Eines i Productes”

ANNEX 4 - Normativa mediambiental
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 4 – Normativa mediambiental”

ANNEX 5 - Format fitxer de costos
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 5 - Fitxer costos – Lot 1-2-3”

ANNEX 7 - Acords de nivell de servei
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 7 - Acords Nivell de Servei - Lot 2”
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