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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, son:








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.

o

Fomentant la competència.

Innovació
o

Potenciant la interconnexió del nus de comunicacions multimèdia.

o

Llançant el projecte de directori únic.

o

Llançant el projecte de gestió de dispositius.

Focus en l’usuari
o

Llançant el projecte de pla director de comunicacions unificades ha de donar, com
a resultat, la definició dels serveis al voltant de l’usuari

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
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.
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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 de part de les centraletes que es troba fora de suport, i on el nus de
comunicacions multimèdia no s’ha desplegat en la seva totalitat. El desplegament del nus de
comunicacions multimèdia 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 contracte és la prestació i gestió dels serveis corporatius de veu fixa, xarxa
intel·ligent i videoconferència de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, excloent els
serveis de numeració especial inclosos al lot 2. El serveis inclouen tots els elements necessaris
per poder ser prestats.
S’inclouen els següents serveis:


Integral de veu: servei de plataforma corporativa de telefonia i d’extensions telefòniques
a les seus de la Generalitat, tant les connectades per la xarxa de transport IP com per
altres mitjans, per poder fer i rebre trucades internes i a la xarxa pública de veu.



Connectivitat de veu: servei de línies telefòniques de veu i numeració pública, per mitjans
tradicionals o via IP, per poder fer i rebre trucades internes i a la xarxa pública de veu.



Videoconferència: servei que permet comunicacions audiovisuals entre dos o més
terminals de videoconferència o altres serveis de col·laboració, sobre la xarxa IP de la
Generalitat, i connexió amb el món exterior via Internet i XDSI.



Xarxa intel·ligent: servei de número lògic que comença per les xifres 900, 901, 902 o 807
i que gestiona les trucades rebudes segons les necessitats de l’usuari.



Manteniment de centraletes: servei de manteniment i gestió de centraletes telefòniques
propietat de la Generalitat.



Manteniment de telèfons d’ús públic: servei de manteniment i gestió d’equips de telefonia
d’ús públic propietat de la Generalitat.



Multiconferència de veu i vídeo: servei que permet establir una sessió de col·laboració
(amb àudio i vídeo) amb múltiples participants que es connecten des de diferents mitjans
simultàniament (terminals telefònics, mòbils, ordinadors, etc.).
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Terminació de tràfic de veu: connexió a la xarxa telefònica pública dels serveis d’aquest
lot, i gestió de les trucades entrants i sortints de la Generalitat cap a aquesta xarxa
pública.



Suport de consultoria i projectes de serveis dins l’àmbit d’aquest lot.

En aquest document es detallen l’abast i les característiques específiques de caire tècnic i de
gestió que es pretenen satisfer en 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
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 les entitats i organismes del seu sector públic.
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.
A més, es requereix la prestació de serveis en ubicacions fora del territori estatal per casos
puntuals. Actualment es presta servei de telefonia i videoconferència a unes 14 seus fora del
territori estatal amb possibilitat de creixement. A l’annex 9, Inventari de serveis, es pot consultar
el detall de seus i serveis a l’estranger.

I.5

Abast funcional

L’abast funcional inicial d’aquest contracte son tots els serveis de telefonia, videoconferència i
xarxa intel·ligent que el CTTI presta actualment als departaments, entitats i organismes de la
Generalitat de Catalunya.
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Durant el contracte es podran sol·licitar altes i baixes de serveis de manera que aquest abast
inicial s’anirà modificant.
Actualment hi ha convergència de serveis fixos i mòbil i la possibilitat d’oferir un mateix servei
amb diferents tecnologies. Per aquest motiu, es preveu que alguns serveis puguin passar del
contracte de veu i videoconferència al de mobilitat i a la inversa. Per exemple, una tendència
actual és la substitució de dispositius fixes per terminals mòbils. Aquest fet podria implicar una
disminució de certs serveis inclosos en l’abast inicial.
A continuació es descriuen les volumetries inicials de serveis així com les evolucions previstes
durant el contracte. A l’annex 9, Inventari de serveis, s’adjunta una relació detallada dels serveis
actuals gestionats pel CTTI.

I.5.1

Integral de veu

El servei integral de veu (o telefonia corporativa) consisteix en el manteniment i gestió de les
plataformes de telefonia corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aquestes plataformes
proporcionen extensions de telefonia i funcionalitats associades a gran part dels usuaris de la
Generalitat de Catalunya.
La modalitat de servei via plataforma de telefonia serà la més habitual i la que tindrà major
volumetria, però aquest servei també inclou:


Extensions que, tot i no estar inicialment connectades a les plataformes corporatives, se
sol·licita que durant el contracte es transformin i passin a estar-hi connectades.



Extensions que es puguin prestar mitjançant modalitats de centraleta mòbil, en cloud o
altres que pugui proposar l’adjudicatari i que compleixin amb el servei requerit.

A continuació s’indica l’abast del servei integral de veu segons la plataforma o tipologia de servei
actual. Tots aquests serveis estan dins l’abast del servei integral de veu.
INTEGRAL DE VEU

SERVEIS

EXTENSIONS

NUMERACIONS

1.062

62.466

34.811

Plataforma OXE corporativa

363

33.918

18.117

Plataforma OSV corporativa

570

15.755

12.781

Plataforma OSV Interior

17

755

537

112

12.038

3.376

65

1.890

1.211

65

1.890

1.211

28

334

57

Centraletes mòbils

28

334

57

Total servei integral de veu

1.155

64.690

36.079

Subtotal a les plataformes corporatives

Serveis departamentals pendents
de transformar
Subtotal en modalitats tradicionals
Serveis gestionats fora les plataformes
Subtotal en modalitats mòbils

* Dades de 1/11/2017

A l’annex 9, Inventari de serveis, hi ha tot el detall d’aquest serveis però en línies globals cal
destacar el següent.
Serveis a les plataformes corporatives
Actualment es disposa de tres plataformes de telefonia amb la següent volumetria de serveis:
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1.062 seus amb servei de telefonia.



62.466 extensions connectades a les plataformes.



Aproximadament, el 77% son extensions bàsiques i el 23% restant extensions
avançades (operador/a, caps, assistents, agents call center, etc.).



Numeració directa al 50% de les extensions.

En el moment d’escriure aquest document, els serveis de telefonia d’Interior s’estan transformant
cap a la plataforma OSV dedicada a aquest Departament. Es preveu que quan s’iniciï la fase de
transició d’aquest contracte, la major part de les extensions ja estaran migrades a la nova
plataforma.
Serveis en modalitat de centraleta tradicional
Aquests son serveis de centraleta que estan gestionats actualment pel CTTI dins el servei integral
de veu. Consisteixen en equips locals de centraleta telefònica amb línies de telefonia. En aquests
serveis és necessari fer una renovació completa en cas que continuïn sent necessaris o donarlos de baixa en cas contrari.
Per aquest motiu, durant el contracte s’incorporaran al servei prestat des de les plataformes o
altres opcions del servei integral de veu ofertes per l’adjudicatari i acordades amb el CTTI.
Els serveis en aquesta situació consisteixen en:


65 serveis de telefonia totalment gestionats que no s’han pogut connectar a les
plataformes durant el darrer contracte (Alcatel, Siemens HIPATH, etc.). Aproximadament
1.890 extensions.

Serveis de centraleta mòbil
Actualment ja existeixen centraletes prestades amb tecnologia mòbil. La volumetria és la següent
i es preveu que aquesta pugui créixer ja que és una alternativa per certes ubicacions.


28 centraletes mòbils. Aproximadament 334 extensions.

Funcionalitats i accessoris
Pel que fa a accessoris i funcionalitats, la volumetria és la següent:
INTEGRAL DE VEU

ACCESSORIS I
FUNCIONALITATS

Missatgeria vocal addicional *

465

Operadora automàtica

153

Agents de centre de gestió de trucades

153

Gravació trucades OXE i OSV corporatives – Extensions

269

Gravació trucades OSV Interior – Extensions

186

Gravació trucades OSV Interior – Canals VoIP actius

450

Gravació trucades OSV Interior – Canals VoIP passius

698

Gravació trucades OSV Interior – Canals analògics

466

Mobilitat d'extensió

322

Auriculars amb fils

651

Auriculars sense fils

784
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INTEGRAL DE VEU

ACCESSORIS I
FUNCIONALITATS

Terminals sense fils

287

Terminals d'audioconferència

39

Caixes integradores

14

Extensió sobre l’ordinador o aplicació mòbil

10

* No inclou la missatgeria inclosa per defecte en el servei

I.5.2

Connectivitat de veu

El servei de connectivitat de veu consisteix en el subministrament i manteniment de línies
telefòniques de veu i numeració pública per mitjans tradicionals o via IP per proveir connectivitat
a la xarxa de comunicacions de veu a les ubicacions on s’instal·lin. Aquest servei inclou línies de
backup, línies d’ascensors, alarmes, línies de fax, agrupacions per centraletes, línies capçaleres,
entre d’altres.
Actualment hi ha 10.832 serveis de connectivitat de veu associats a diferents organismes i
departaments de la Generalitat. Cal destacar que s’entén per servei una agrupació d’un o més
enllaços físics amb una o més numeracions públiques (per exemple: 1 servei de primari XDSI
pot estar format per 3 enllaços i 200 numeracions públiques). La distribució per tipologia és la
següent:
CONNECTIVITAT DE VEU

SERVEIS

ENLLAÇOS

NUMERACIONS

Línia analògica

9.045

10.252

10.231

Accés bàsic XDSI

1.699

3.155

4.841

Accés primari XDSI

84

115

10.174

Canal IP

4

72

931

10.832

13.594

26.177

Total
* Dades de 1/11/2017

Un dels objectius del CTTI és que el servei de connectivitat de veu prestat sobre línies de la xarxa
de telefonia pública es vagi reduint i passi progressivament a prestar-se mitjançant un servei
integral de veu IP. Per aquest motiu es preveu que el nombre de serveis disminueixi durant la
durada del contracte. En tot cas, aquest servei es mantindrà per a línies d’ascensors i alarmes,
línies de seguretat, “telèfons vermells”, entre d’altres.
Aquelles línies connectades a serveis de centraleta tradicional que s’incorporen a l’abast del
servei integral de veu quedaran inclosos en el servei integral de veu i deixaran de considerar-se
serveis de connectivitat de veu. Tot i que caldrà concretar la volumetria exacta durant la fase de
transició del servei, la volumetria estimada és la següent:


170 serveis de tipus línia analògica (393 enllaços)



380 serveis de tipus accés bàsic XDSI (799 enllaços)



6 serveis de tipus accés primari XDSI (6 enllaços)

L’abast del servei de connectivitat de veu un cop trets aquests serveis és el següent:
CONNECTIVITAT DE VEU *
Línia analògica
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CONNECTIVITAT DE VEU *

SERVEIS

ENLLAÇOS

NUMERACIONS

1.319

2.356

3.672

Accés primari XDSI

78

109

9.433

Canal IP

4

72

931

10.276

12.396

23.874

Accés bàsic XDSI

Total
* Dades de 1/11/2017

Pel que fa a accessoris aquest servei té 102 terminals en modalitat de servei.

I.5.3

Videoconferència

El servei de videoconferència corporatiu permet les comunicacions audiovisuals entre usuaris
remots així com compartir dades i informació en temps real. Les diferents modalitats del serveis
es diferencien principalment pel tipus de terminal i l’equipament associat.
Actualment hi ha 870 serveis de videoconferència associats a diferents organismes i
departaments de la Generalitat. Cal destacar que 510 d’aquests corresponen a serveis sense
terminal de lloguer (opcions Terminal Propietat d’Usuari, TPC o TPCM). La distribució per
tipologia és la següent:
VIDEOCONFERÈNCIA *

SERVEIS

Videoconferència personal

74

Videoconferència sala

275

Videoconferència sala audiovisual A/V

1

Videoconferència sala internacional

10

Videoconferència TPC

504

Videoconferència TPCM personal

0

Videoconferència TPCM sala

3

Videoconferència TPCM sala internacional

3

Total

870

* Dades de 1/11/2017

La planta de terminals instal·lada actualment és relativament recent i, per tant, no es demana
una transformació o substitució massiva durant la durada del contracte més enllà de les
reparacions o substitucions derivades d’averies.
Pel que fa a accessoris i funcionalitats en modalitat de servei i funcionalitats, la volumetria és la
següent:
VIDEOCONFERÈNCIA

ACCESSORIS I
FUNCIONALITATS

Pantalla per a videoconferència

73

Moble suport videoconferència amb rodes

49

Càmera per a documents

13

Càmera PTZ FHD

0

Altaveus HiFI autoamplificats

2

Micròfon de sala addicional

0
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ACCESSORIS I
FUNCIONALITATS

VIDEOCONFERÈNCIA

I.5.4

Micròfon de sostre

0

Panell tàctil de comandament del terminal i
control de la videoconferència

2

Llicència multipunt

0

Xarxa intel·ligent

L’objectiu del servei de xarxa intel·ligent és proveir un número lògic que comença per les xifres
900, 901, 902 o 807 i que es tradueix en un o més números geogràfics en funció de les
necessitats de l’usuari.
Actualment hi ha 40 numeracions de xarxa intel·ligent associats a diferents organismes i
departaments de la Generalitat. La distribució per tipologia és la següent:
XARXA INTEL·LIGENT *

SERVEIS

Números 900

30

Números 901

1

Números 902

8

Números 807

1

Total

40

* Dades de 1/11/2017

Aquestes dades no inclouen els serveis vinculats a Numeració Especial que queden fora l’abast
d’aquest document.
L’abast del servei demanat és similar a l’actual. No es preveuen variacions significatives en
aquest servei durant la durada del contracte més enllà de les altes i baixes per part dels àmbits.
El servei ha d’estar disponible a qualsevol punt del territori estatal on es disposi d’un accés a la
xarxa de telefonia pública. Igualment s’ha de poder realitzar una trucada a un número 90X/807
des de qualsevol punt del territori estatal.

I.5.5

Manteniment de centraletes

El servei de manteniment de centraletes consisteix en el manteniment d’un conjunt de centraletes
telefòniques, per tal que estiguin en correcte estat de conservació i funcionament.
A continuació s’indica l’abast del servei de manteniment de centraleta segons tipologia de servei
actual.
MANTENIMENT DE CENTRALETES *

SERVEIS

EXTENSIONS

Manteniment de centraleta

247

3.718

Manteniment i gestió de centraleta

343

3.163

590

6.881

Total servei manteniment de centraleta
* Dades de 1/11/2017
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La volumetria de serveis contractats pel CTTI actualment és la següent:


247 centraletes en manteniment instal·lades abans de 2008 (A4200, A4400, Siemens
HiPath i HiCom, LG GDK-16, Panasonic, DKDA, Teide, Diana, Sima, etc.).
Aproximadament 3.718 extensions.



343 centraletes amb gestió i manteniment instal·lades entre 2008 i 2012 (LG LDK-20).
Aproximadament 3.163 extensions.

Aquest servei correspon a equips força antics, en seus petites i que s’estan donant de baixa
progressivament o que deixen de poder-se prestar al perdre el suport de fabricants i proveïdors.
Es preveu que el nombre de centraletes a l’inici del contracte ja hagi disminuït respecte la
volumetria actual i ha de tendir a reduir-se durant el contracte o transformar-se cap a servei
integral de veu.

I.5.6

Manteniment de telèfons d’ús públic

El servei de manteniment de telèfons d’ús públic consisteix en el manteniment de telèfons d’ús
públic ubicats a l’interior dels centres de la Generalitat de Catalunya per tal que estiguin en
correcte estat de conservació i funcionament.
Actualment hi ha 169 serveis de telèfon d’ús públic associats a diferents organismes i
departaments de la Generalitat. Els terminals en manteniment son de tipus Teletup Mensajes,
TRMA Mural Via 2000, entre d’altres.
MANTENIMENT DE TELÈFONS D’ÚS PÚBLIC
Total

SERVEIS*
169

* Dades de 1/11/2017

Pel que fa al servei de telèfon d’ús públic es preveu que disminueixi progressivament la
volumetria contractada. Es manté sobretot per aquelles ubicacions on ja s’estan utilitzant
actualment (comissaries, albergs, escoles, instituts, entre d’altres).

I.5.7

Multiconferència de veu i vídeo

El servei de multiconferència de veu i vídeo permet establir una conversa telefònica o de
videoconferència amb múltiples participants que es connecten des de diferents mitjans
simultàniament.
Actualment hi ha els següents serveis de multiconferència de veu i vídeo:
MULTICONFERÈNCIA DE VEU I VÍDEO

SERVEIS

Servei multiconferència de veu

27

Servei multiconferència de veu i vídeo

8

Total

35

* Dades de 1/11/2017

I.5.8

Terminació de tràfic de veu fixa

L’objectiu d’aquest servei és fer la terminació del tràfic generat a la Generalitat cap a totes les
destinacions possibles: destinació interna, nacionals, estatals i internacionals, fixes i mòbils, així
com els números especials i de xarxa intel·ligent.
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Com a aproximació a la volumetria de tràfic a gestionar, durant l’any 2016 es van originar 102
milions de minuts de tràfic amb origen fix a la Generalitat. Aquesta xifra inclou tots els serveis
contractats actualment pel CTTI i inclou, per tant, tràfic de línies fixes, centraletes, plataforma de
veu corporativa, videoconferència, xarxa intel·ligent, entre d’altres.
La distribució del tràfic per destinació és la següent:
TRUCADES
ANUALS

MINUTS
ANUALS

6.979.270

20.221.371

18.155.430

38.685.038

117.110

496.045

3.503.195

8.587.813

Fix - mòbil on net

1.317.282

2.348.338

Fix - mòbil off net

15.681.013

31.772.463

Videoconferència

13.011

127.351

45.766.311

102.238.419

TIPUS TRÀFIC SEGONS DESTÍ
Fix – fix on net
Fix - fix off net
Nacional
Internacional
Xarxa intel·ligent i números curts

TOTAL

En relació a les trucades etiquetades com a “xarxa intel·ligent i números curts” cal destacar que
inclouen tant les trucades fetes pels serveis integral de veu, connectivitat de veu i
videoconferència com les trucades rebudes pel servei de xarxa intel·ligent. En els dos casos, una
part de les trucades tenen caràcter gratuït pel CTTI segons la regulació actual. El detall d’aquest
tràfic és el següent:
DETALL TRUCADES A XARXA INTEL·LIGENT
I NÚMEROS CURTS

TRUCADES
ANUALS

MINUTS
ANUALS

A xarxa intel·ligent i números curts amb cost

1.380.733

3.527.580

A xarxa intel·ligent i números curts gratuïts *

1.402.291

3.597.127

A serveis 900

84.248

325.690

A serveis 901

359

400

635.564

1.137.016

3.503.195

8.587.813

Trucades sortints

Trucades rebudes a serveis de xarxa intel·ligent

A serveis 902 *
Total general
* Trucades sense cost pel CTTI

La distribució del tràfic segons el servei que l’origina és la següent:
TIPUS TRÀFIC SEGONS SERVEI

TRUCADES
ANUALS

MINUTS
ANUALS

Integral de veu *

20.154.063

51.229.814

Connectivitat de veu

24.879.092

49.418.707

Videoconferència *

13.011

127.351

Xarxa intel·ligent

720.145

1.462.546

45.766.311

102.238.419

Total general
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El tràfic dels serveis integral de veu i videoconferència (marcats amb * a la taula) està inclòs en
la modalitat de tarifa plana definida en aquest contracte. Així doncs, el cost d’aquestes trucades
està inclòs en el cost mensual del propi servei.
Cal destacar que la distribució del tràfic per destinació indicat a la primera taula es manté similar
per tots els serveis.

I.5.9

Suport de consultoria i projectes de serveis

Aquest servei consisteix en un suport sota demanda de consultoria i altres tipus de projectes dins
l’àmbit dels serveis de telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent.
Atès que es tracta d’un servei sota demanda, no es fa cap previsió de volumetria d’aquest tipus
de servei.

I.6

Abast de gestió de tiquets

A mode d’indicador del volum de gestió requerit, la taula següent mostra la volumetria de tiquets
gestionats pels serveis licitats durant el 2017:
TIQUETS DE GESTIÓ DE SERVEIS

INCIDÈNCIES

PETICIONS

CONSULTES

6.200

6.700

550

Integral de veu

77%

83%

67%

Connectivitat de veu

18%

5%

21%

Videoconferència

3%

12%

7%

Resta de serveis

1%

1%

4%

Nombre total de tiquets 2017
Percentatge per servei:
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II. Descripció dels serveis a prestar pels adjudicataris

II.1

Integral de veu

El servei integral de veu consisteix en el manteniment i gestió de les plataformes de telefonia
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aquestes plataformes proporcionen extensions de
telefonia i funcionalitats associades a gran part dels usuaris de la Generalitat de Catalunya.
Actualment es disposa de les següents plataformes descrites al capítol III, Inventari d’actius lligats
al servei:


Plataforma de telefonia OXE corporativa



Plataforma de telefonia OSV corporativa



Plataforma de telefonia OSV dedicada pel Departament d’Interior

També es disposa d’altres centraletes no agrupades en cap plataforma (serveis de centraleta
tradicional no IP).
Aquest servei ha d’incloure, a part de les plataformes centrals, els terminals i altres equips
distribuïts a les diferents seus i ha d’estar integrat amb la xarxa pública i el nus de comunicacions
multimèdia per poder-hi entregar el tràfic tal com es determina al servei de terminació de tràfic
de veu.

II.1.1

Transformacions sol·licitades com a part del servei

Un dels objectius d’aquest plec és concentrar el màxim d’usuaris possibles a la plataforma OSV
corporativa i evolucionar cap a telefonia IP fins al terminal de l’usuari.
Amb aquest objectiu es demana:


Substituir les centraletes tradicionals del servei integral de veu per extensions de la
plataforma OSV corporativa.



Transformar les extensions analògiques o digitals cap a extensions IP en la mesura que
el cablatge de les seus ho permeti.



Incorporar a la plataforma OSV corporativa els usuaris de línies de telefonia analògiques
o digitals en la mesura del possible.



Tendir a migrar els usuaris de la plataforma OXE cap a la plataforma OSV corporativa
en la mesura que sigui possible. Per exemple en casos de trasllats, ampliacions
importants de servei, requeriments de noves funcionalitats només disponibles a la OSV,
etc.



Implementar i configurar a totes les plataformes el protocol 802.1x per tal que els
terminals es pugui autenticar a la xarxa.

En ubicacions petites (per exemple centres docents, casals de gent gran, etc.) s’accepten
solucions de telefonia al núvol, centraleta amb telefonia mòbil, entre d’altres, enlloc de serveis a
través de la plataforma OSV corporativa.
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La transformació sol·licitada no inclou la plataforma OSV dedicada pel Departament d’Interior,
que es mantindrà separada de la resta per motius tècnics i de seguretat, llevat del requeriment
d’implantar el protocol 802.1x.
Malgrat aquest objectiu de transformació, en aquest plec es demanen serveis tradicionals no IP
per facilitar la transició i garantir el servei durant la transformació (línies telefòniques, integral de
veu no IP, entre d’altres). En tot cas, aquests serveis haurien d’anar disminuint durant el
contracte.
El licitador haurà de proposar un pla d’evolució (vegeu l’apartat V.3) on detalli:


Solucions tecnològiques i escenari òptim per a la Generalitat que compleixi el
plantejament exposat.



Recursos que es dedicaran a aquesta transformació (oficina de projecte).



Plantejament del projecte, fases, processos, calendari, responsabilitats, entre d’altres.



Dependències detectades de factors no responsabilitat de l’adjudicatari i proposta de
minimització de la seva afectació.



Com es garantirà la continuïtat del servei durant la transformació.



Model de seguiment del projecte, indicadors, escalat de riscos, entre d’altres.

El pla de transformació serà proposat per l’adjudicatari i validat pel CTTI i no suposarà un cost
addicional pel CTTI.

II.1.2

Característiques del servei

Per assolir l’objectiu de transformació i estandardització plantejat a l’apartat anterior, el servei
integral de veu inclou solucions tecnològiques diferents:


Plataformes telefòniques corporatives



Centraletes tradicionals no IP



Solucions de telefonia al núvol, centraleta amb telefonia mòbil, entre d’altres.

Els requeriments bàsics de servei i perfils d’usuari sol·licitats son els mateixos per a totes les
extensions incloses en aquest servei. El servei ha d’incloure tot el necessari per operar tant si es
presta des d’una plataforma com si es fa des d’una centraleta tradicional no IP o telefonia cloud
o mòbil. En especial es requereix que, tant les seus connectades a les plataformes centrals com
les que no ho estiguin, disposin de connexió a la xarxa telefònica pública i que el servei cursi les
trucades entrants i sortints. Es requereix que l’adjudicatari proporcioni les línies de veu locals
(analògiques, bàsics XDSI o primaris XDSI) per gestionar les trucades allà on sigui necessari.
En totes les solucions del servei, incloent centraletes mòbils, la numeració ha de ser de xarxa
fixa. Tot i que s’utilitzin SIMs mòbils el servei ha de presentar i rebre trucades a traves de
numeració fixa.
El licitador podrà aportar les modalitats que cregui més convenients sempre amb el criteri de
poder atendre les necessitats de negoci de forma òptima i poder estandarditzar al màxim les
solucions.
S’ha de preveure la possibilitat d’haver de prestar el servei amb una modalitat de centraleta que
tot i estar preparada per ser IP pugui operar sense aquesta connectivitat. Aquest servei “no IP”
s’ha de poder instal·lar en les seus que el requereixin i s’ha de poder connectar via IP tant bon
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punt la seu quedi connectada a la xarxa de dades de la Generalitat amb una connexió suficient
per la veu.
Les principals funcionalitats i requeriments del servei son:


Gestionar les plataformes dedicades a la Generalitat que permeten donar servei de
telefonia a les seus que actualment tenen servei via IP i a les noves seus que el
requereixin. L’adjudicatari ha de fer el manteniment i operació d’aquestes plataformes.



Disposar de plataformes escalables en cas necessari segons vagi creixent el servei.



Proporcionar connectivitat a la xarxa de comunicacions de veu als usuaris a través del
nus de comunicacions multimèdia o les línies locals o centralitzades i garantir el
dimensionament adequat de l’equipament i dels accessos necessaris per proporcionar
el servei, en funció del número i tipus de les extensions contractades en cada centre.



Proporcionar els elements de redundància i seguretat necessaris per garantir el
compliment dels ANS pactats per a cada servei.



Disposar de capacitat d’accés suficient a la xarxa pública per poder cursar i rebre les
trucades que el CTTI determini. Inicialment el tràfic off-net fix i mòbil.



Incloure la numeració pública necessària segons les necessitats del CTTI (capçalera,
numeració directa a extensions, etc.) sense cost addicional.



Integrar el servei amb el pla de numeració únic de la Generalitat i mantenir la numeració
pública existent actualment en les trucades entrants i sortints de la plataforma.



Integrar les plataformes de telefonia amb el nus de comunicacions multimèdia que
actuarà de nus de telefonia on caldrà enrutar el tràfic de veu que el CTTI determini,
inicialment el tràfic on-net fix i mòbil.



Mantenir actualitzada la base de dades de numeració del nus de comunicacions
multimèdia amb la numeració activa a les plataformes de telefonia.



Les ubicacions de la plataforma de veu i del nus de comunicacions multimèdia podran
canviar a petició del CTTI durant la durada del contracte. Tant el trasllat inicial del CPD
de Pujades (vegeu l’apartat III.2), com els possibles trasllats posteriors, responsabilitat
de l’adjudicatari, no han de suposar un cost afegit pel CTTI.



Disposar de les funcionalitats que es determinen com a bàsiques (grups cap secretària,
desviaments, missatgeria, operadores automàtiques, entre d’altres).



Permetre l’opció de disposar de funcionalitats avançades de call center, gravació de
trucades, operadores automàtiques, entre d’altres, tal com es descriu a l’apartat de
funcionalitats.



Permetre l’opció de disposar de funcionalitats de backup i línies de backup locals
(analògiques, bàsics XDSI o primaris XDSI) en les modalitats de servei amb criticitat.



Coordinació amb altres proveïdors del CTTI, en especial els que proveeixin els equips
de seu d’usuaris, les LAN d’edifici, les connexions de dades, entre d’altres.



Disposar d’eines de control, supervisió, facturació, etc. tal com es descriu a l’apartat de
condicions d’execució del servei.



Incloure l’idioma català en els textos dels terminals, aplicacions i locucions del sistema.
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Disposar com a opció de terminals per invidents i altres discapacitats, en especial el
terminal d’operadora. Es requereix coordinació amb la ONCE per adequar el servei a les
necessitats de l’invident.



Disposar de solucions per garantir compatibilitat amb els faxos tradicionals analògics tot
i que el servei sigui IP.



Disposar de solucions de xifrat que permetin garantir la seguretat de les comunicacions
en les extensions que el CTTI determini. Es valoraran solucions que incloguin el xifrat de
forma global en totes les comunicacions en la mesura que sigui possible tècnicament
(p.ex. comunicacions dins les plataformes xifrades i cap a l’exterior no xifrades), com a
mínim per les plataformes OSV.



Permetre connectar aplicacions de tercers que s’hagin d’integrar amb la telefonia com
comunicacions unificades, videoconferència, correu, directori, aplicacions de negoci, etc.



Utilització dels còdec estàndard de compressió de la veu (G.711, G.723, G.728, G.729,
G.722, etc.). El servei ha de ser configurable amb un còdec específic segons el CTTI
determini o per selecció automàtica segons l’ample de banda disponible en cada
moment. En qualsevol cas, s’ha de poder configurar certes extensions amb un còdec
d’alta qualitat per casos on el CTTI ho requereixi (p.ex. comunicacions per emissions
d’àudio).

Es requereix que el servei es pugui prestar en totes les ubicacions de la Generalitat
independentment del nombre d’usuaris que tingui la seu; així com disposar de solucions
adaptades tant per seus molt grans (centenars o milers d’usuaris) com per seus molt petites (10
o menys usuaris o, fins i tot, usuaris individuals). Respecte el nombre mínim d’extensions a
contractar en una ubicació, els requeriments mínims son:


Per ubicacions amb connectivitat IP: no es fixa un mínim d’extensions a contractar. S’ha
de poder demanar el servei a partir d’una extensió.



Per ubicacions sense connectivitat IP (amb equipament i línies locals): el servei ha de
poder-se contractar amb un mínim de 10 extensions. Tot i això, el licitador pot aportar
solucions que disminueixin o eliminin aquest mínim.

Els licitadors indicaran les limitacions o funcionalitats que puguin no estar disponibles en cada
opció de contractació tot i que es valorarà que no hi hagi diferències entre les funcionalitats
disponibles en funció de la dimensió i tipologia del servei.
L’adjudicatari serà responsable del subministrament, instal·lació, configuració i manteniment de
tots els elements sobre els que es suporta el servei, incloent:


Les llicències d’usuari, d’aplicacions i de sistema, en cas de ser necessàries.



L’equipament i aplicacions, ubicades en les dependències de l’operador o de la
Generalitat (ubicacions centrals i seus remotes) necessàries per proporcionar els serveis.
Això inclou tant les seus que depenen de les plataformes centrals com les que no hi
estan connectades.



L’equipament s’haurà de mantenir actualitzat com a mínim fins a la penúltima versió
estable i suportada del fabricant i garantint la compatibilitat amb tots els elements del
servei.



Els terminals d’usuari. En tot cas, el servei es podrà sol·licitar mitjançant extensions
sense terminal en casos en què el CTTI ho cregui necessari.
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Les línies de veu a les plataformes, les línies locals necessàries en aquelles seus no
connectades via IP a la plataforma i les línies de backup en les seus amb criticitat.



Assignacions de cablejat intermig fins als repartidors de cablejat de l’edifici (despentinat
de les extensions, conversors, fuetons entre equip de servei i equip de seu, entre d’altres)
i fuetó des de la roseta al terminal d’usuari.

No estan dins l’abast d’aquest servei els racks a les seus d’usuaris, el cablejat intern dels edificis,
l’equipament de la LAN dels centres, les connexions de dades, etc. En tot cas, l’adjudicatari
indicarà els requeriments exigits a aquests elements en cas d’afectar a la solució tècnica
proposada.

II.1.3

Tipus d’extensions

En relació als tipus d’extensions, les modalitats de servei requerides son les següents:




Extensió telefònica bàsica:
o

Destinada a personal administratiu

o

Terminal senzill amb pantalla

o

Funcionalitats estàndard de telefonia (grups, desviaments, entre d’altres)

o

Numeració directa opcional

o

Accés a les comunicacions unificades i al directori compartit (directori global,
multiseu o per una única seu)

o

Facilitat d’accés al directori de la seu, i simplicitat en la realització de cerques al
directori i transferència de trucades

o

Tecles programables

o

Amb opció de connectar-hi auriculars

Extensió telefònica avançada:
o

Destinada a caps, secretaris/es, operadors/es, usuaris/es intensius/ves de
telefonia, entre d’altres.

o

Terminal amb millor ergonomia respecte l’extensió telefònica bàsica, accés
directe a funcionalitats, pantalla gran i més tecles, mòduls de tecles, entre
d’altres. Aquestes extensions han d’incloure aquells mòduls de tecles que siguin
necessaris.

o

Es poden oferir diferents model de terminal segons dimensió de la seu i ús de
l’extensió (p.ex. cap-secretària, operadora petita, mitjana, gran, entre d’altres).
El CTTI i els usuaris podran escollir el model necessari en cada cas dins del
catàleg disponible per aquest servei.

o

S’ha de preveure disposar de terminals adaptats per a persones amb
deficiències visuals i la coordinació amb la ONCE per adaptar l’extensió a les
necessitats de l’invident.

o

Funcionalitats estàndard de telefonia (grups, desviaments, entre d’altres) més
funcionalitats específiques de gestió de trucades, multi-línia, mòduls de tecles,
supervisió, entre d’altres.

o

Amb funcionalitats de missatgeria vocal.
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o

Numeració directa inclosa per defecte.

o

Amb accés a comunicacions unificades i al directori compartit (directori global,
multiseu o per una única seu).

o

Amb opció de connectar-hi auriculars

Extensió telefònica d’operadora sobre PC
o

Destinada a llocs d’operadora de seus que requereixin d’aplicacions sobre PC

o

Funcionalitats estàndard de telefonia (grups, desviaments, entre d’altres) més
funcionalitats específiques de gestió de trucades, multi-línia, supervisió, entre
d’altres.

o

Amb funcionalitats de missatgeria vocal.

o

Numeració directa inclosa per defecte.

o

Amb accés a comunicacions unificades i al directori compartit (directori global,
multiseu o per una única seu).

o

Amb opció de connectar-hi auriculars

Extensió sobre l’ordinador o aplicació mòbil
o

Destinada a usuaris que necessiten mobilitat

o

Extensió virtual (sense terminal) proporcionada via una aplicació a l’ordinador
(softphone) o al mòbil o tauleta de l’usuari (app mòbil).

o

Pot contractar-se com una extensió independent o com una funcionalitat
addicional associada a una extensió física de les tipologies descrites
anteriorment (bàsica, avançada, sobre PC).

o

Aquesta funcionalitat ha de permetre dur a terme trucades i disposar de les
funcionalitats bàsiques de telefonia i s’haurà d’integrar amb les comunicacions
unificades que el CTTI pugui desplegar durant el contracte.

o

Funcionalitats estàndard de telefonia (grups, desviaments, entre d’altres)

o

Amb funcionalitats de missatgeria vocal.

o

Numeració directa inclosa per defecte.

o

Amb accés a comunicacions unificades i al directori compartit (directori global,
multiseu o per una única seu).

La distribució inicial de diferents tipologies d’usuaris és la següent. Aquesta distribució és
orientativa i podrà variar durant la durada del contracte.


Extensions bàsiques: un 77% del total



Extensions avançades: un 23% del total. D’aquestes aproximadament un 20% tenen
funcionalitats de cap-secretari/a, un 10% fan funcions d’operador/a i la resta son
usuaris/es intensius/ves de telefonia.



Extensions d’operadora sobre PC: aproximadament unes 94 extensions.



Extensió sobre l’ordinador o aplicació mòbil: actualment el volum d’extensions amb
aquesta funcionalitat no és significatiu i correspon a pilots o proves de concepte.
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II.1.4

Criticitat del servei i seus internacionals

Addicionalment a la modalitat estàndard de contractació, per les seus amb connectivitat IP, es
demanen dues modalitats addicionals relacionades amb la criticitat del servei i una per seus a
l’estranger.








Modalitat estàndard
o

Sense solució de supervivència per seus de menys de 60 extensions

o

Amb solució de supervivència per seus de 60 o més extensions. Tècnicament
equivalent a la modalitat crítica descrita a continuació.

Modalitat crítica:
o

Amb solució de supervivència

o

Disposar d’un backup de veu a la seu amb línies de veu locals (bàsics o primaris
XDSI i, si no hi ha cobertura XDSI, línies analògiques, o serveis equivalents
independents de l’accés principal) per garantir el servei en cas de problemes en
la connexió principal de la seu.

o

Tenir capacitat de fer la gestió local de trucades en cas d’incidència en les línies
de dades

o

Mantenir com a mínim el 25% de les extensions en funcionament i poder escollir
quines tenen funcionalitat de backup (direcció, operadores, entre d’altres)

o

Enviar i rebre trucades en cas d’incidència (garanteix l’atenció al ciutadà)

o

Mantenir la recepció de trucades amb la mateixa numeració pública del servei
(capçalera i números directes)

Modalitat molt crítica:
o

Els mateixos requeriments que la modalitat crítica però garantint el 100% de les
extensions en funcionament.

o

En aquest cas es podrà triar en qualsevol moment quina és la sortida principal
de trucades (la línia de dades o les línies telefòniques).

Modalitat per seus a l’estranger:
o

Aquesta opció habitualment serà utilitzada en seus a l’estranger per enrutar via
línies locals les trucades al país on està ubicat el servei i via IP les trucades
destinades al territori estatal.

o

Els mateixos requeriments d’equipament que la modalitat molt crítica.

o

Es podrà triar quina és la sortida principal de trucades (la línia de dades o les
línies telefòniques) segons el destí de les trucades.

o

En aquesta modalitat les línies de veu local no estan incloses dins el servei
integral de veu.

En totes les modalitats, l’equipament per connectar les línies de backup ha d’estar inclòs dins del
servei.
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La distribució inicial de diferents tipologies de serveis és la següent. Aquesta distribució és
orientativa i podrà variar durant la durada del contracte.


78% serveis estàndard



22% serveis amb modalitat crítica



<20 serveis amb modalitat molt crítica i seus a l’estranger

II.1.5

Terminals

Totes les extensions existents actualment i les que s’aprovisionin noves han de tenir un terminal
associat. L’única excepció son aquelles extensions destinades a connectar faxos, equips de
multiconferència, extensions per a ordinador o mòbil, i equips específics propietat dels usuaris.
Els nous terminals i aquells que es substitueixin han de ser preferentment terminals IP de
sobretaula i han d’incorporar un switch intern de 1 Gbps.
En cas de necessitat es podrà substituir el terminal de sobretaula per un terminal sense fils descrit
a la secció d’accessoris (sense cost addicional si se substitueix un terminal per un altre).
Es vol potenciar l’extensió via una aplicació a l’ordinador (softphone) o al mòbil (app mòbil) de
manera que el servei es pugui utilitzar sense terminal i amb funcionalitats de telefonia i
comunicacions unificades. En aquest sentit, dins de la gestió del canvi, l’adjudicatari haurà de
jugar un paper important aportant el seu coneixement i recursos necessaris. Durant el contracte
es podran fer experiències pilot en seu concretes i desplegament allà on el CTTI ho determini.
S’ha de preveure la substitució de terminals que presentin risc de mal funcionament i aquells que
s’avariïn. També cal preveure la substitució de terminals analògics o digitals per terminals IP en
aquelles seus que ho requereixin per canvi del tipus de cablejat o altres necessitats dels usuaris.
L’adjudicatari farà una proposta de la planificació de terminals a renovar durant la durada del
contracte per finalitzar aquest amb un parc de terminals adequat per prestar el servei.
Terminals no IP
En seus on actualment el servei no s’estigui prestant amb terminals IP serà necessari
aprovisionar terminals digitals i analògics per cobrir peticions d’ampliació o substitució
d’extensions.
Per a nous serveis l’opció prioritària serà sempre amb terminals IP. Només en casos
excepcionals on el cablatge de la seu no estigui adaptat o d’ubicacions puntuals cal preveure que
es pugui prestar el servei amb terminals digitals i analògics equivalents que utilitzin cablatge
telefònic tradicional. En cas necessari, l’equipament per connectar les extensions no IP ha d’estar
inclòs dins del servei.
Per a la resta de terminals digitals i analògics actualment en servei cal preveure la seva
substitució durant aquest contracte sense cap cost addicional.
Alimentadors o adaptadors AC/DC
Aquests elements son necessaris per als terminals IP en cas que el switch local de commutació
de dades no tingui la funció de Power over Ethernet (PoE) que permet l’alimentació dels terminals
a través de la connexió de xarxa. En aquests casos, és imprescindible posar un adaptador per
cada terminal. En cas necessari, aquest adaptador està inclòs en el servei i no tindrà cost
addicional.
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II.1.6

Pla de numeració corporatiu

Numeració pública
El servei es prestarà amb numeració de la xarxa fixa per tots els serveis, incloent aquells que
utilitzin tecnologia mòbil. La numeració pública estarà disponible per defecte per extensions
avançades, extensions d’operadora sobre PC i extensió sobre l’ordinador o aplicació mòbil.
Opcionalment es podrà demanar per les extensions estàndard sense cost addicional.
Així doncs, totes les extensions que ho necessitin disposaran de numeració pública a 9 xifres
amb prefixos assignats per la CNMC, amb la que podran estendre l’àmbit de les seves
comunicacions com origen o destinació de les mateixes fins fer assolible qualsevol altre telèfon
fix o mòbil de la xarxa pública de telefonia nacional, així com les xarxes internacionals a les que
es connecta, excepte les restriccions que s’estableixin.
Per a aquesta numeració s’exigirà la conservació del número actual de la que serà responsable
l’operador, en les següents situacions:


Canvi d’operador pel servei complet en virtut de l’adjudicació del present contracte.



Adscripció en qualsevol moment al contracte d’usuaris o entitats que tinguessin serveis
d’altres operadors.

L’operador es farà càrrec de les tasques tècniques, administratives i fins i tot logístiques si n’hi
hagués, involucrades en qualsevol procés d’aquest tipus (portabilitats, canvis de titular, entre
d’altres). El procés de portabilitat haurà d’observar en tot cas el criteri de continuïtat del servei,
excepte en cas d’impossibilitat tècnica, quan el criteri serà el de menor impacte possible (menor
temps d’inactivitat, preferiblement en horari nocturn, mesures provisionals per suplir la
indisponiblitat temporal del servei, entre d’altres).
Numeració privada
El CTTI té implantat un pla de numeració privat per als serveis de telefonia fixa i mòbil i pretén
fer-lo extensiu a altres serveis com videoconferència, comunicacions unificades, mòbils, entre
d’altres.
El pla de numeració ha de garantir:


Que es pugui estendre a totes les plataformes de telefonia de la Generalitat que s’integrin
dins del servei.



Disposar d’un número que identifiqui cada extensió gestionada ja sigui fixa, mòbil, de
videoconferència, comunicacions unificades o altres.



Disposar d’un número que identifiqui cada seu o àmbit de trucades per tots els serveis
esmentats.



Mantenir la numeració actual dels serveis fixes i mòbils i ajustar-se a la numeració pública
existent (p.ex. mantenint els darrers dígits).



Que el truncant pugui marcar una numeració curta (codi de 5 dígits com a màxim) o la
numeració pública (9 dígits) del destinatari de la trucada.



Si es marca la numeració curta el receptor de la trucada veurà a la pantalla la numeració
curta de l’usuari que fa la trucada. Si es marca la numeració pública es presentarà la
numeració pública al receptor.

L’estructura d’aquest pla és la següent:
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Degut al nombre d’usuaris previstos el codi està format per 8 dígits: número inicial + codi
de seu/àmbit + codi extensió (per exemple: 8/025/1001).



El pla de numeració és a 8 dígits per identificar el servei o quan es truca entre seus
diferents però ha de ser més curt quan l’usuari truca dins d’una mateixa seu ja que el
codi de seu no es marca.



El primer dígit identifica el tipus de servei (per exemple, 8 per seus fixes i 6 per mòbils).



El codi de seu/àmbit identifica una agrupació d’extensions o serveis dins de la
Generalitat, normalment una mateixa seu però també pot ser una agrupació lògica
d’usuaris d’un mateix àmbit d’actuació (per exemple, 025). És el mateix codi per al
número privat fix i mòbil.



El codi final identifica l’usuari (per exemple, 1001). Es pretén que aquest codi sigui el
mateix pels serveis fixos, mòbils, etc. de l’usuari.



El nombre de dígits total ha de ser de 8 però la distribució entre el codi de seu i el
d’extensió pot canviar depenent de la dimensió de la seu. Per exemple:
Més de 500 extensions
8

E

E

E

Codi Seu





M

C

D

Extensió

Menys de 500 extensions
U

8

E

E

E

Codi Seu

E

C

D

U

Extensió

Numeració privada fixa:
o

8 EEE MCDU: MCDU igual als 4 darrers dígits del número públic si es disposa
de Trucada Directa a Extensió. El número 8 especifica que és un terminal fix.
Aquest numeració és única dintre de la Xarxa Corporativa de Veu.

o

Possibilitat de marcatge abreujat de fix a fix de 5 dígits dins d’una mateixa entitat
(p.ex. 2 MCDU).

Numeració privada mòbil:
o

6 EEE MCDU: El numero 6 especifica terminal mòbil corporatiu. MCDU
coincideix amb el número MCDU d’extensió fixa.

o

Així mateix, dins d’un mateix àmbit/entitat, els usuaris es poden trucar entre si
amb la marcació de 5 dígits (p.ex. 7 MCDU).

Els codis d’entitat seran definits pel CTTI. Aquests hauran de mantenir-se llevat que no sigui
viable per motius degudament justificats.
Es demana, però, que, en alguns casos específics, es pugui definir un pla de numeració privat
diferent i particular per un grup d’usuaris concret (p.ex. per mantenir plans de numeració existents
actualment).
L’adjudicatari del present contracte s’haurà d’adaptar a aquest pla de numeració i els possibles
canvis que es produeixin.

II.1.7

Funcionalitats

Es demana disposar de solucions per poder prestar les següents funcionalitats de valor afegit.
Excepte que s’indiqui el contrari, aquestes funcionalitats comporten un cost addicional al de les
extensions telefòniques.
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II.1.7.1

Música en espera

La música en espera és la locució o música que es reprodueix quan la trucada entrant ha estat
atesa inicialment i resta pendent de ser atesa novament o quan es truca a l’operadora d’una
entitat i aquesta no respon. La música d’espera ha de ser personalitzable per cada servei de
forma independent. Aquesta funcionalitat no comporta cost addicional.
Cal destacar que es requereix que la música en espera, a part de tenir diverses opcions de
música pregravada personalitzable per a cada client, pugui ser música en streaming quan es
precisi. Actualment la plataforma OSV ja disposa de la funcionalitat Internet Radio Streaming
Provider, que possibilita fer servir música d’estacions de radio d’Internet com a música en espera.
II.1.7.2

Missatgeria vocal (bústies de veu)

La missatgeria vocal és una funcionalitat que associa a una extensió telefònica una bústia de veu
per enregistrar i emmagatzemar un missatge de veu amb aquelles trucades que no es puguin
atendre. Aquesta funcionalitat està inclosa en les extensions avançades i l’operadora sobre PC
o sobre l’ordinador/aplicació mòbil (sense cost addicional) i es pot demanar opcionalment (amb
cost addicional) a les extensions bàsiques.
II.1.7.3

Operadores automàtiques

L’operadora automàtica és una funcionalitat que permet la distribució de les trucades entrants
sense intervenció de cap persona. De forma genèrica, l’usuari que truca rep un missatge amb
diverses opcions que encaminen la seva trucada cap a una extensió, una bústia de veu o bé un
nou missatge amb més opcions. Aquesta funcionalitat té un cost unitari per a cada operadora
independent de la seva configuració.
II.1.7.4

Centres de gestió de trucades

El servei de centres de gestió de trucades permet contractar i definir solucions per a centres
d’atenció telefònica (també anomenats Call Center o Contact Center). Aquestes solucions
s’implantaran com a projectes a mida específics per cada petició. Aquesta funcionalitat té un cost
per cada agent que es demani addicional al cost de l’extensió que utilitza.
Les característiques que ha d’incloure aquest servei son les següents:


Agents d’atenció de trucades amb aplicació de sobretaula per al tractament de trucades
entrants, contactes, entre d’altres.



Agents amb perfils de supervisor amb aplicació de sobretaula.



Presentació dels servei i presa de requeriments del projecte amb l’àmbit.



Definició i configuració de cues, grups d’agents, desbordaments, missatges, entre
d’altres.



Instal·lació inicial a la seu de client, configuració, proves i posada en funcionament.



Adaptació dels informes estàndard a les necessitat de cada client.



Formació inicial de 1,5 hores cada 15 agents i 1,5 hores cada 2 supervisors.



Material formatiu, guies breus, manuals de supervisió, entre d‘altres, necessaris perquè
els usuaris puguin utilitzar el servei.



Manteniment, parametritzacions i reconfiguracions en remot necessàries per gestionar
variacions en el negoci del client.
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Conjunt de locucions estàndard i gravació de locucions a mida de cada client (sempre
que proporcioni el text a gravar).

El servei requerit no inclou:


Consultories de negoci ni suport presencial addicional més enllà de la instal·lació inicial.



Funcionalitat de trucades sortints o retrucada (call-back).



Canals d’entrada diferents de la telefonia (integració amb correu electrònic, formularis
web, entre d’altres).



Integració amb sistemes de tercers (bases de dades, altres sistemes de telefonia, entre
d’altres).



Creació d’informes a mida per cada client (sí ha d’incloure l’adaptació dels informes
estàndard).

El proveïdor a la seva oferta definirà què inclou una instal·lació estàndard d’un centre d’atenció
telefònica i si s’estableix algun tipus de limitacions de volumetria o complexitat (nombre de seus
o usuaris, volum de configuracions de cues i desbordaments, complexitat dels informes, entre
d’altres). La resta de funcionalitats que es puguin requerir es podran considerar com a projecte i
valorar fora del servei estàndard en cas de necessitat.
II.1.7.5

Extensió sobre l’ordinador o aplicació mòbil

El servei ha de permetre disposar d’una extensió via una aplicació a l’ordinador (softphone) o al
mòbil o tauleta de l’usuari (app mòbil). Aquesta funcionalitat de servei es pot contractar com una
extensió independent o com una funcionalitat associada a una extensió contractada en una de
les tipologies descrites anteriorment (bàsica, avançada, sobre PC). Aquesta funcionalitat té un
cost per extensió.
Els requeriments d’aquesta funcionalitat son els descrits a l’apartat “Tipus d’extensions”.
II.1.7.6

Gravació de trucades

La gravació de trucades és una funcionalitat que permet enregistrar trucades. Aquesta opció pot
ser d’utilitat en centres d’atenció telefònica, capçaleres de certs departaments, etc. Aquesta
funcionalitat té un cost per extensió gravada. Algunes característiques d’aquesta funcionalitat
son:


Gravació centralitzada i redundada a la plataforma corporativa OSV, i opcionalment a la
plataforma corporativa OXE.



Gravació activa: el gravador es comporta com un grup d'extensions addicional de la
solució de veu encarregat de realitzar les gravacions. Això independitza la solució tant
de la configuració de l'electrònica de xarxa com de la ubicació de les extensions a gravar
i del terminal concret que es vulgui gravar.



Interfícies d'usuari tant per a supervisors com administradors basat en web, el que
possibilita la seva utilització des d'un navegador qualsevol des de qualsevol punt amb
visibilitat a la gravadora.



Opció d'escolta online de les gravacions per part del supervisor.



Opció de descàrrega a mitjans externs per a conservació.



Opció d’encriptació de les gravacions.
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Garantia de retenció de les gravacions d’un any mínim. En cas de necessitar més temps
l’àmbit o el CTTI haurà de proporcionar mitjans propis d’emmagatzematge i l’adjudicatari
haurà de gestionar el traspàs d’informació cap al servidor que pertoqui.
Gravació de trucades específic per la plataforma OSV d’Interior

II.1.7.7

La plataforma OSV del departament d’Interior té un sistema de gravació independent de la
plataforma corporativa. Aquesta funcionalitat té un cost per extensió gravada o canal de gravació.
Algunes característiques d’aquesta funcionalitat son:


Gravació amb sistema híbrid:
o

Enregistrament actiu centralitzat de les extensions IP

o

Enregistrament passiu local en seus crítiques o on hi ha canals analògics



Alt nivell de seguretat tant en la pròpia gravació com en l’accés posterior a la informació.
Capacitat de gestió d’usuaris amb accés a les gravacions i assignació de nivells de
seguretat adequats.



Interfícies d'usuari via una aplicació local.



Opció d'escolta online de les gravacions per part del supervisor i monitorització online de
canals de gravació ocupats.



Opció de descàrrega a mitjans externs per a conservació.



Encriptació de les comunicacions i gravacions.



Garantia de retenció de les gravacions d’un any mínim. En cas de necessitar més temps
l’àmbit o el CTTI haurà de proporcionar mitjans propis d’emmagatzematge i l’adjudicatari
haurà de gestionar el traspàs d’informació cap al servidor que pertoqui.

II.1.7.8

Supervisió i monitoratge específic per la plataforma OSV d’Interior

La plataforma OSV del departament d’Interior té un sistema de supervisió i monitoratge específic.
Aquesta funcionalitat està inclosa en el servei sense cost addicional. Algunes característiques
d’aquesta funcionalitat son:


Monitorització de disponibilitat de tota la seva infraestructura des d'una única consola i
visualització de l'estat de la infraestructura mitjançant mapes geogràfics.



Generació d’informes, quadres de comandaments i informes històrics de qualsevol de
les mètriques monitoritzades.



Indexació, emmagatzematge i visualització de tots els logs generats per la
infraestructura.



Acte de descobriment de xarxa per a càrrega i monitorització d'actius.



Generació d'informes de nivells de servei.



Programari distribuït i escalable que permet l’alta disponibilitat i distribució de càrrega.



Servei de manteniment d’aquest sistema de com a mínim 8*5*NBD.

II.1.7.9

Mobilitat d’extensions

Aquesta funcionalitat permet la mobilitat dels usuaris entre diferents terminals de telefonia en una
mateixa o entre diferents seus. L’usuari utilitza un codi d'accés per registrar la seva extensió i
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configuració en qualsevol terminal. Aquesta funcionalitat té un cost per extensió. D’aquesta
manera disposa de totes les funcionalitats de veu configurades en el seu telèfon:


Configuració de la seva extensió (desviament de trucades, indicació de missatge en
espera, opcions de no molestar, entre d’altres).



Funcions basades en el terminal (configuració de tecles, desviaments, entre d’altres).



Totes les dades personals (contactes, contrasenyes i privilegis, entre d’altres).



Llistat de trucades rebudes, perdudes, entre d’altres.

Actualment la plataforma OSV ja disposa de la funcionalitat DLS Mobility.
II.1.7.10

Missatgeria instantània

Sistema de missatgeria instantània associat a l’usuari que li permet tenir converses escrites (tipus
xat) amb altres usuaris de la plataforma de telefonia. Aquesta funcionalitat té un cost per extensió.
Aquesta funcionalitat ha de permetre:


Fer intercanvi de text, imatges, arxius, etc. amb altres usuaris.



Disposar de llista de contactes.



Garantir la seguretat en les comunicacions.

Aquesta funcionalitat és opcional i s’haurà d’integrar amb les comunicacions unificades que el
CTTI pugui desplegar durant el contracte.
II.1.7.11

Timbre IP

Sistema de timbre i intercomunicador integrat amb la telefonia que permeti obrir portes de forma
remota. Aquesta funcionalitat té un cost equivalent al d’una extensió telefònica avançada.

II.1.8

Prestació d’accessoris

Es demana disposar de diferents accessoris per complementar les funcionalitats dels terminals
inclosos per defecte en el servei. Excepte que s’indiqui el contrari, aquests accessoris comporten
un cost addicional al de les extensions telefòniques.
II.1.8.1

Mòduls de tecles

Per cobrir les necessitats d’ús de determinades extensions (operadors/es, secretaris/es, entre
d’altres) s’han de poder acoblar mòduls de tecles addicionals que ampliïn les del propi terminal.
Aquests mòduls han d’estar inclosos en les extensions avançades i l’operadora sobre PC (sense
cost addicional) i s’han de poder demanar opcionalment (amb cost addicional) a les extensions
bàsiques.
II.1.8.2

Auriculars amb o sense fils

Auriculars amb o sense fils per connectar-los a les extensions telefòniques. S’ha de proporcionar
opcions per totes les modalitats d’extensions incloses en el servei (bàsiques, avançades, per
operadora sobre PC, extensió a l’ordinador o al mòbil, entre d’altres).
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II.1.8.3

Terminals sense fils

El servei ha de disposar d’opcions de terminals sense fils amb diferents tecnologies (DECT, WIFI
i WIFI/GSM). Si aquest terminal substitueix el terminal estàndard de sobretaula no tindrà cost
afegit. En cas que es demani de forma addicional sí que comportarà el cost d’un accessori.
Terminals d’audioconferència de sala

II.1.8.4

Terminals adaptats per sales de reunions, conferències amb múltiples participants, entre d’altres,
que incorporen altaveus i micròfons adaptats per a espais en oficines i sales. La contractació
d’aquest accessori implica que no es necessari el terminal de telefonia proveït per defecte. El
terminal de multiconferència substitueix el terminal bàsic/avançat de l’extensió.
II.1.8.5

Caixes integradores

Les caixes integradores son un equip que facilita a l’operador de telefonia la utilització i accés a
diferents canals de comunicacions que té al seu abast. Per exemple: centraleta telefònica,
emissores de ràdio, sistema de gravació, entre d’altres, mitjançant botons o pedals pot commutar
l’àudio que sent pels auriculars entre els diferents mitjans disponibles, activar la gravació o no,
entre d’altres. Aquest accessori és utilitzat per certs agents d’atenció telefònica de sistemes
d’emergències.
II.1.8.6

Altres accessoris

Durant el contracte es podran demanar altres accessoris o terminals sota petició específica del
CTTI.

II.1.9

Eines de gestió del servei específiques pel servei integral de veu

En línia amb el que es defineix al capítol IV, Condicions d’execució del servei, hi ha una sèrie de
processos específics pel serveis de veu que cal tenir especialment en compte per tal que els
gestors de negoci puguin disposar de tota la informació necessària. El servei sol·licitat ha de
disposar dels següents mòduls i eines de gestió:






Mòdul d’administració i administració delegada:
o

Sistema de gestió centralitzat.

o

Sistema de gestió delegada multi-empresa que permeti a cada àmbit o seu
qualsevol configuració excepte donar d’alta i baixa extensions.

o

Configuració de la plataforma, terminals i usuaris.

o

Accessible via web amb diferents perfils.

Mòdul de tarificació centralitzat:
o

Registre de trucades entrants i sortints.

o

Generació d’estadístiques i informes.

o

Càlcul de costos a partir de les tarifes definides.

o

Possibilitat de comptadors de tarificació individual (per extensió), per grups
d’extensions, per operadora, entre d’altres.

Mòdul d’anàlisi de tràfic:
o

Informació de tràfic per enllaços a xarxa pública i a xarxes privades.
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II.2

o

Informació de tràfic per línia, extensió, operadora.

o

Informes configurables.

Mòdul de gestió d’alarmes:
o

Recepció i monitorització centralitzada d’alarmes.

o

Monitorització d’equips de seu, terminals i equips de plataforma.

Connectivitat de veu

L’adjudicatari proveirà els serveis de connectivitat de veu:


Línies analògiques.



Accessos bàsics XDSI.



Accessos primaris XDSI.



Canals IP mitjançant la connexió de dades existent a la seu.

També s’haurà de proveir de numeració pública associada a aquests serveis.
El licitador podrà prestar el servei mitjançant altres tecnologies que proporcionin les mateixes
funcionalitats (accessos via ADSL, servei mòbil, entre d’altres). El licitador haurà de proposar les
solucions que consideri adients.
Els plantejaments genèrics del servei de connectivitat de veu son:


El servei ha de cursar les trucades tal com es descriu al servei de tràfic de veu.



Normes estàndards de qualitat de veu i disponibilitat de servei de línies de veu.



El servei haurà de ser gestionat extrem a extrem per l’adjudicatari fins a l’element final
d’interconnexió. El servei ha d’incloure el subministrament, instal·lació i manteniment de
tots els elements sobre els que se suporta.



Servei amb tot inclòs: numeració associada al servei (capçalera i numeració directa), mà
d’obra, desplaçaments del personal, subministrament de recanvis i materials a utilitzar
per solucionar la incidència, despeses d’enviament de material o accessoris, cablatges
necessaris per solucionar avaries, entre d’altres.



L’adjudicatari proveirà els serveis de connectivitat de veu amb les següents tecnologies:



o

Modalitat línies analògiques i accessos bàsics XDSI amb accés directe o
indirecte.

o

Modalitat accessos primaris XDSI mitjançant accés directe (amb xarxa pròpia o
a través de xarxa de tercers operadors si no disposa de xarxa pròpia a la
ubicació).

o

Modalitat canals IP mitjançant la connexió de dades existent a la seu.

o

Altres tecnologies que puguin prestar les mateixes funcionalitats.

L’adjudicatari lliurarà el servei a la ubicació física de l’edifici definida pel CTTI (sala
tècnica, repartidor principal de l’edifici ...), i finalitzarà el servei amb els elements
estàndard d’interconnexió segons la tipologia del servei.
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El servei es lliurarà mitjançant una interfície estàndard (RJ11, RJ45, coaxial, etc.) d’un
Equip de Client (EdC) propietat de l’adjudicatari però ubicat en les dependències dels
usuaris. En les modalitat de canal IP es poden acceptar altres interfícies que s’adaptin a
les necessitats dels àmbits.



Des de l’EdC, l’adjudicatari haurà de fer un cablatge fins a una roseta que constitueix el
punt on finalitza la responsabilitat de l’adjudicatari sobre el servei, i per això se l’anomena
genèricament Punt de Terminació de Xarxa (PTX).



En cas d’avaria, l’adjudicatari farà el diagnosi inicial i reparació de forma remota o
presencial en els temps establerts. L’adjudicatari es coordinarà amb altres proveïdors del
CTTI, en especial els que proveeixin equips de centraleta telefònica d’altres contractes,
per resoldre les averies.



Tal com es descriu a l’apartat IV.14, Conciliació, acceptació del servei i facturació,
l’adjudicatari proporcionarà una factura única al CTTI que integri tots els costos del
servei. En especial cal tenir en compte que aquesta facturació ha d’incloure tots els
consums ja siguin de serveis suportats sobre accés directe o accés indirecte. El CTTI no
admetrà factures emeses per entitats no adjudicatàries dels serveis del present concurs.

La prestació d’aquest servei inclou:


La migració de línies de contractes anteriors.



El subministrament de noves línies i assumpció de línies d’altres organismes de la
Generalitat segons determini el CTTI.



El suport i manteniment de les línies que es migrin o subministrin dins d’aquest servei.



Subministrament, instal·lació, manteniment i modificació de tots els elements sobre els
que se suporta el servei.



En cas d’avaria, diagnosi inicial i reparació de forma remota o presencial en els períodes
establerts.



La coordinació amb altres adjudicataris de serveis del CTTI per a la migració o gestió
dels serveis segons el CTTI ho requereixi.

II.2.1

Tipologies de servei

Es demana que el servei s’ofereixi en les següents modalitats bàsiques de contractació:


Línia analògica XTB: consisteix en proporcionar un canal analògic de comunicacions de
veu. Servei també conegut per les seves sigles en anglès POTS (Plain Old Telephone
Service). El servei s’ha d’oferir de forma individual o formant una agrupació de línies
(grup de salt).



Accés bàsic XDSI 2B+D: consisteix en proporcionar un accés digital per 2 canals de
comunicacions de veu de 64 Kbps més un canal de 16 Kbps per senyalització i
sincronització sobre la xarxa digital de serveis integrats (XDSI). Servei també conegut
per les seves sigles en anglès BRA (Basic Rate Access). El servei s’ha d’oferir de forma
individual o formant una agrupació d’accessos (grup ISPBX).



Accés primari XDSI 30B+D: consisteix en proporcionar un accés digital per a 30 canals
de comunicacions de veu de 64 Kbps més un canal de 64 Kbps per senyalització i
sincronització sobre la xarxa digital de serveis integrats. Servei també conegut per les
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seves sigles en anglès PRA (Primary Rate Access). El servei s’ha d’oferir de forma
individual o formant una agrupació d’accessos (grups ISPBX).


Canal IP: consisteix en proporcionar un o més canals de veu sobre la xarxa de transport
de dades existent a la ubicació. Qualsevol alternativa tecnològica que proporcioni un
servei equivalent als serveis tradicionals analògic o XDSI però sobre IP. Cada canal ha
de permetre una conversa simultània i el servei s’ha d’oferir de forma individual o formant
una agrupació de canals.

Altres característiques requerides pel Servei de Connectivitat de Veu son:


Agrupació de línies: el servei s’ha de poder contractar, en totes les seves modalitats, de
forma individual o com una agrupació de línies, formant grups de salt o grups ISPBX.
Aquesta agrupació no ha de tenir cost addicional.



Numeració geogràfica de capçalera i addicional: en totes les modalitats de contractació
el servei ha d’incloure per defecte un número de capçalera. A més, el servei ha de
permetre demanar de forma addicional i sense cost addicional més números de telèfon
segons les necessitats del CTTI.



Servei ocasional: es demana poder contractar canals de veu en modalitat de servei
ocasional tal com es descriu més endavant en aquest capítol.



Prestació d’accessoris: en la modalitat de línia analògica, juntament amb el servei, s’ha
de poder contractar una sèrie accessoris (terminals) en règim de servei tal com es descriu
més endavant en aquest capítol.



Servei crític: en algunes ubicacions poden ser necessàries solucions de criticitat com
desviaments automàtics en cas d’incidència, redundància de línies, camins físics
diferenciats, etc. Aquestes solucions s’estudiaran cas a cas.

No estan dins de l’abast d’aquest servei els racks a les seus d’usuaris, el cablejat intern dels
edificis, l’equipament de la LAN dels centres, entre d’altres. En tot cas, l’adjudicatari indicarà els
requeriments exigits a aquests elements en cas d’afectar a la solució tècnica proposada.

II.2.2

Funcionalitats

Les funcionalitats mínimes proposades pel servei de connectivitat de veu s’especifiquen en la
taula següent:
FUNCIONALITATS
Serveis de connectivitat de veu
BÀSIQUES

OPCIONALS

Serveis de Xarxa
Contestador

X

Creació de grups de salt

X

Definició de codis d’autorització per a trucades externes

X

Desviament de trucades en cas d’indisponiblitat del servei

X

Restricció de trucades entrants

X

Restricció de trucades sortints (a 803 i 806)
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FUNCIONALITATS
Serveis de connectivitat de veu
BÀSIQUES

OPCIONALS

Restricció de trucades sortints (a 80x / 90x, per àmbit de
trucada, ...)

X

Limitació de crèdit

X

Baixa amb avisador

X

Estadístiques de l’ús del servei

X

Funcionalitats de connectivitat
Conferencia a tres

X

Desviaments programats: fix / si no contesta / si ocupat

X

Trucada directa, sense marcació per part de l’usuari

X

Trucada en espera

X

Trucada en alternativa

X

Numeració múltiple sobre una única línia

X

Número de marcació directa entrant

X

Presentació / Ocultació d’identitat de l’usuari trucant / trucat (inc.
trucada en espera)

X

Retenció de trucada

X

Transferència / reenviament de trucades

X

Figura 1. Funcionalitats de connectivitat de veu

Les funcionalitats bàsiques han d’estar proporcionades per defecte, tot i que el CTTI pot sol·licitar
la desactivació de la funcionalitat. Les funcionalitats opcionals s’han de poder demanar per part
del CTTI addicionalment a les funcionalitats bàsiques, sense cost addicional.
Tal com es sol·licita al capítol IV, Condicions d’execució del servei, és necessari disposar
d’estadístiques del servei. En concret, el servei ha de poder donar sota petició de l’usuari
estadístiques d’ús que permeti monitoritzar-lo i identificar-ne el bon ús.

II.2.3

Servei ocasional

Els serveis de connectivitat de veu de caràcter ocasional son serveis amb característiques
especifiques pel que a fa a la durada i temps de provisió del servei. Son serveis temporals i
urgents.
L’adjudicatari haurà de tenir capacitat per proporcionar qualsevol servei del catàleg de manera
urgent i amb caràcter temporal tot i que habitualment es faran peticions de les modalitats de línia
analògica i accés bàsic. Es requereix disposar d’alternatives tecnològiques amb un servei
equivalent (telefonia sobre ADSL, serveis mòbils, entre d’altres).
Aquesta modalitat de servei serà temporal i, per tant, tindrà una durada de prestació del servei
significativament inferior al de la durada del contracte, típicament d’uns pocs dies fins a 2 mesos.
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D’altra banda el servei es demanarà de forma urgent i, per tant, haurà de tenir un temps de
provisió significativament inferior als que s’indiquen en els acords de nivells de servei del catàleg
estàndard, típicament entre 24 i 48 hores naturals.
Es mantindran la resta de condicions de prestació del servei (qualitat de servei, funcionalitats,
entre d’altres) que s’apliquen als serveis sol·licitats segons el procediment habitual.

II.2.4

Prestació d’accessoris

El present apartat descriu els accessoris que es poden contractar associats al Servei de
Connectivitat de Veu en les seves modalitats de línia analògica individual i accés bàsic XDSI
individual. Durant el contracte es podran definir altres accessoris com auriculars, carregadors,
entre d’altres. Els accessoris es podran contractar de forma opcional per completar les
funcionalitats del servei. Aquests equips s’han de subministrar en règim de servei (lloguer i
manteniment).
Tipus d’accessoris:


Terminal bàsic



Terminal avançat (amb mans lliures, pantalla d’identificació de trucades, connexió per
auricular, agenda, entre d’altres)



Terminal sense fils (amb tecnologia DECT, pantalla d’identificació de trucades, agenda,
entre d’altres)



TR1 mixt analògic i equip XDSI: element de terminació de xarxa per línies bàsiques XDSI
que permet la conversió de XDSI a analògic.



Bus passiu per accés XDSI (tipus 1, 2 o 3): cablejat de diferents longituds associat a
línies bàsiques XDSI per connectar els equips de client al TR1. Associat habitualment a
serveis ocasionals.

La provisió d’aquests accessoris ha d’incloure els elements següents:


L’enviament del terminal o accessori sol·licitat en el moment de l’alta i la recollida en el
moment de la baixa.



El manteniment hardware d’aquest equipament.



Fuetó necessari per connectar l’accessori al servei.

En cas de demanar un accessori amb posterioritat a la línia contractada, el servei no ha d’incloure
el desplaçament de tècnics de l’adjudicatari, ni la instal·lació i/o la configuració dels accessoris.
Sí s’ha d’incloure la instal·lació en cas que l’accessori i la línia s’aprovisionin a la vegada.

II.3
II.3.1

Servei de videoconferència
Descripció funcional

El servei de videoconferència corporatiu permet les comunicacions audiovisuals entre usuaris
remots així com compartir dades i informació en temps real. Ofereix al client la possibilitat de
contractar terminals de videoconferència de lloguer o utilitzar terminals de la seva propietat.
També ofereix un seguit de funcionalitats addicionals des de la plataforma central, com ara un
directori comú per a tota la Generalitat, un entorn IP Intranet amb qualitat de servei, la capacitat
de realitzar sessions de multiconferència, facilitar les conferències amb el món exterior a través
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d’Internet o XDSI, integració amb el servei de multiconferència de veu i vídeo requerit també en
aquest contracte, entre d’altres.

II.3.2

Tipologies de servei

Les tipologies de servei en funció del tipus de terminals còdec (codificadors/descodificadors de
videoconferència) son els següents:


Servei de videoconferència personal
Lloguer d’un terminal còdec de sobretaula dedicat de videoconferència a instal·lar en el
lloc de treball. Associat normalment a usuaris de perfil alt. Aquest ha de permetre la
integració amb l’ordinador personal per tal d’utilitzar, si es desitja, una mateixa pantalla.



Servei de videoconferència de sala
Lloguer d’un terminal còdec de tipus Set-top-box amb càmera PTZ integrada i micròfon
de sobretaula. Recomanat per a sales petites i mitjanes. Es podrà contractar com a
accessoris, complements com ara pantalla de TV, moble de suport mòbil, càmeres de
documents, entre d’altres.
El perfil de sala té dues opcions tarifàries en funció de la seva ubicació:



o

Servei de sala

o

Servei de sala ubicat en seus internacionals

Servei de videoconferència de sala audiovisual (A/V)
Lloguer d’un terminal còdec de tipus ‘enrackable’ per a ús en sales d’actes, congressos,
entre d’altres, equipades amb sistemes audiovisuals. Es podrà contractar com a
accessori càmeres externes, micròfons de sala, càmeres de documents, entre d’altres.



Servei de videoconferència en Terminals Propietat de Client (TPC)
Permet que còdecs de propietat dels clients puguin registrar-se a la plataforma central i
gaudir de les funcionalitats que aquesta ofereix (pla de numeració, registre al directori
corporatiu, facilitar trucades inter-departamentals, permetre trucades al món exterior via
Internet o XDSI, celebració de multiconferències o gravació de trucades, etc.). Igualment
ha de permetre ser utilitzat per dispositius mòbils i tauletes tàctils. Disponible només per
a terminals compatibles amb el servei. Per admetre un nou terminal, el proveïdor haurà
de fer una auditoria d’homologació. Els serveis TPC gaudiran de suport tècnic en
l’operació i resolució d’incidències, si bé queden fora de l’abast les avaries i el
manteniment del propi terminal, tant proactiu com reactiu.



Servei de videoconferència en Terminals Propietat de Client amb Manteniment (TPCM):
Aquest servei contempla les mateixes prestacions del servei TPC, afegint un
manteniment reactiu del terminal del client. En cas d’avaria s’aprovisionarà un terminal
de substitució de prestacions equivalents. Aquesta modalitat no inclou actualitzacions de
versió del sistema operatiu del terminal i queda limitada a una llista de fabricants, models
i versions més restringida. Tota petició de nova alta TPCM requerirà una auditoria
conforme el terminal està en bon estat per al servei. El perfil TPCM té tres opcions
tarifàries en funció del tipus de terminal i la seva ubicació:
o

Terminal de tipus personal (TPCM-Personal)

o

Terminal de sala (TPCM-Sala)

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 38 de 134

o

Terminal ubicat en seus internacionals (TPCM-Internacional)

L’opció TPCM s’ofereix exclusivament per mantenir terminals ja existents i per a altes
noves en casos específics. No serà la opció habitual de servei.

II.3.3

Prestacions del servei comunes a totes les tipologies

Les funcionalitats i prestacions que s’oferiran a totes les tipologies de servei descrites seran:


Registre i accés al directori de videoconferència corporatiu.



Control d’accés i amplada de banda.



Videoconferències dins l’àmbit intranet IP multimèdia de la Generalitat amb Qualitat de
Servei.



Multiconferències a través de la plataforma de videoconferència (MCU) amb possibilitat
de reserva prèvia.



Multiconferències des del propi terminal per perfils de sala, sala internacional i sala
audiovisual contractable com a funcionalitat “llicència multipunt”.



Eina de reserva de conferències (tipus web i plug-in eines ofimàtiques més comunes).



Sala privada virtual: reserva permanent a la MCU. Ha de poder acceptar trucades
entrants i sortints tant de videoconferència com de veu.



Passarel·les de connectivitat:
o

Passarel·la a la xarxa telefònica (XDSI - PSTN)

o

Passarel·la H323-SIP

o

Passarel.la IP-IP a Internet

o

Passarel·la SIP a Comunicacions Unificades.



Integrar el servei de videoconferència amb el nus de comunicacions multimèdia que
actuarà de nus d’intercanvi de comunicacions de veu fixa, mòbil, videoconferència, etc.
Al nus de comunicacions multimèdia caldrà enrutar el tràfic de veu i vídeo que el CTTI
determini.



Mantenir actualitzada la base de dades de numeració del nus de comunicacions
multimèdia amb la numeració activa al directori de videoconferència corporatiu.



Integració amb el servei de multiconferència de veu i vídeo que se sol·licita en aquest
plec com un servei diferenciat.



El servei permetrà convidar a una sessió de videoconferència a usuaris interns i externs
amb el seu propi ordinador. L’accés serà via web o amb un client autoinstal·lable oferint
una solució que li resolgui els problemes de configuració (NAT/Firewall/micròfon/càmera,
entre d’altres).



Compartició d’escriptori/presentacions de dades.



Servei de gravació:
o

Servei que permeti la gravació de conferències i sessions de forma segura.

o

Difusió de continguts gravats amb accés via Web segur (streaming de sessions).
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Es requereix com a part del servei de videoconferència una assistència tècnica
immediata (“hot transfer”) per donar suport als usuaris en la realització de
videoconferències i la resolució d’incidències. Aquest suport es descriu en detall a
l’apartat IV.10.



És necessari disposar d’estadístiques del servei (ús del servei, capacitat, concurrència,
etc.). Les dades font s’han d’entregar en un format processable. A l’apartat IV.4 es
detallen els informes necessaris.

II.3.4

Prestacions del servei restringides a les tipologies amb terminal de
lloguer

Les funcionalitats i prestacions que s’oferiran a les tipologies de servei que inclouen terminal
seran:


Terminals de lloguer amb manteniment i actualitzacions inclosos. Inclou substitució de
l’equipament i accessoris en cas d’avaria.



Restitució de tot l’equipament sense cost per causes atribuïbles a client, fins a un màxim
del 2% anual d’incidències de serveis respecte a la planta total instal·lada.



Lloguer d’accessoris específics per a videoconferència.



Assistència tècnica amb desplaçament a la seu de l’equip remot.

II.3.5

Requeriments tècnics del servei de videoconferència

Es requereix que tots els elements de la infraestructura central estiguin redundats en 2 nodes
diferents, en configuració actiu-actiu quan sigui possible.
Aquesta infraestructura podrà ser dedicada a la Generalitat o bé compartida amb altres clients.
El CTTI, per motius de seguretat, valorarà disposar d’una plataforma dedicada a la Generalitat.
La numeració DDI haurà de ser amb numeració geogràfica de Catalunya. Les numeracions
estaran incloses al servei sense cost addicional.
El servei haurà de mantenir actualitzada l’arquitectura central i els terminals, com a mínim fins a
la penúltima versió estable del fabricant i garantint la compatibilitat amb tots els elements del
servei. Les actualitzacions s’hauran de fer preferiblement en remot, però també en local si fos
requerit. Els processos d’actualització seguiran els requeriments descrits al capítol IV, de
Condicions d’execució del servei.
El servei preveu l’ús mixt dels protocols H.323 i SIP estàndard, d’ús majoritari a la indústria, amb
predomini de SIP. El servei haurà de garantir la continuïtat dels serveis H.323 heretats i la
interoperabilitat amb el servei SIP de Comunicacions Unificades de CTTI.
Cal que la plataforma tingui implementat i configurat el protocol 802.1x per tal que els terminals
es puguin autenticar a la xarxa.
Els terminals es podran registrar al servei tant des de la intranet de la Generalitat com des
d’Internet, de forma segura. Els elements centrals de registre SIP utilitzaran els certificats digitals
que CTTI determini per tal d’autenticar-los i xifrar la senyalització amb protocol TLS entre aquests
i els terminals.
L’àlies de cada servei es farà coincidir amb un número DDI de la passarel·la XDSI, de tal manera
que els terminals tenen un mateix número tant si se’ls truca en IP com via XDSI. En l’evolució
dels serveis cap a marcacions URI, l’adjudicatari i CTTI pactaran els formats d’adreces.
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No es defineix cap distinció de criticitat del servei. Es considera que l’alta disponibilitat de la
connexió ha de ser proveïda pel servei de connectivitat IP i no es preveu incloure accessos bàsics
XDSI de backup en el servei. Per aquest motiu es descarta el subministrament d’accessos XDSI
locals de backup dins el servei.
Per defecte, l’ample de banda reservat per a cada servei de videoconferència serà variable en
funció del tipus d’extensió i el lloc de connexió.
Per als casos on es requereixi, cal garantir que els equips de sala puguin tenir sortida de vídeo
compost o bé venir acompanyats d’un adaptador HDMI a vídeo compost.
De forma estàndard, l’adjudicatari proveirà amb cada tipologia i accessori, els cables i bases
d’endolls necessaris per a connectar correctament l’equipament, fins a una distància de 4 metres
(dades, àudio i vídeo, alimentació, etc.). En casos puntuals, es podrà realitzar projectes
d’instal·lació en entorns més complexes o que requereixin més cablatge.
Sempre que hi hagi equipament en el mercat que ho suporti, el servei amb equipament nou estarà
disponible almenys en català.
La taula següent mostra les especificacions tècniques mínimes que han de complir els terminals
nous incorporats al servei. Pel terminals TPC i TPCM (no inclosos en el servei) els requeriments
son els mínims que han de complir els terminals dels àmbits per poder-se incorporar al servei.

Característiques
tècniques mínimes
dels terminals per
tipologia

Personal

Sala

Sala audiovisual
(A/V)

TPC i TPCM

SIP 2.0 / H.323v7

SIP 2.0 / H.323v7

SIP 2.0 / H.323v7

SIP/H.323v4

Àudio còdecs mínims
suportats

G.711(A i µ
Law),G.722, G.722.1

G.711(A i µ
Law),G.722, G.722.1

G.711(A i µ
Law),G.722, G.722.1,
G.729AB, G.728

G.711

Vídeo còdecs mínims
suportats

H.261,H.263,H263+,
H.264

H.261,H.263,H263+,
H.264

H.261,H.263,H263+,
H.264, H.265

H.261,H.263

Resolució vídeo
mínima suportada

1080p

1080p

1080p

n.a.

@30fr

@30fr

@30fr

Resolució mínima
gràfics

WXGA

WXGA

WXGA

n.a

BW reservat

2 Mbps

2 Mbps

2 Mbps

Sense reserva,

Protocols VC

Best-Effort
Entrades Vídeo (*)

1 S-Video / v
compost

1 HDMI, 1 DVI-I ,1SVIDEO
/V.COMPOST

3 HDMI, 1 DVI-I , 1SVIDEO
/V.COMPOST

n.a

Sortides Vídeo (*)

1 S-Video / v
compost

2 HDMI , 1 SVideo/compost

2 HDMI , 1 SVideo/compost

n.a

Entrades Àudio (*)

1 RCA

2 XLR, 1 RCA,
1HDMI

2 XLR, 1 ANALOG,
2HDMI

n.a

Sortides Àudio (*)

Auriculars (3,5mm)

2 RCA, 1 HDMI

2 ANALOG, 2 HDMI

n.a

1 RCA
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 41 de 134

Xifrat negociat per
defecte

h.235 AES

h.235 AES

h.235 AES

--

Suport H.239/BFCP

SI

SI

SI

--

Suport 802.1x

SI

SI

SI

--

Suport 802.1p/q

SI

SI

SI

--

No es requereixen

No es requereixen

No es requereixen

-

NO

4 participants

5 participants

-

Ports BRI
Capacitat Multipunt

(*) El nombre d’interfícies d’entrada i sortida A/V son orientatives

II.3.6

Prestació d’accessoris i funcionalitats

El servei de videoconferència permet contractar opcionalment i amb cost addicional els següents
accessoris i funcionalitats:


Pantalla per a videoconferència (mínim 55”, 200Hz)



Moble suport videoconferència amb rodes



Càmera per a documents



Càmera addicional PTZ FHD (pan-tilt-zoom Full HD)



Altaveus HiFI autoamplificats



Micròfon de sala addicional



Micròfon de sostre



Panell tàctil de comandament del terminal i control de la videoconferència



Llicència multipunt: multiconferències des del propi terminal per perfils de sala, sala
internacional i sala audiovisual

II.4

Xarxa intel·ligent

El servei de xarxa intel·ligent ha de proveir un número lògic que comenci per les xifres 900, 901,
902 o 807 i que es pugui traduir en un o més números geogràfics en funció de les necessitats
dels usuaris. Els números 90X/807 s’han de poden assignar a qualsevol línia o extensió telefònica
que es disposi i que tingui associat un número geogràfic. Aquesta assignació s’ha de poder
canviar de forma que es pugui conservar els números 90X/807 tot i que els usuaris es traslladin
a una altra ubicació geogràfica.
En concret, es demana disposar d’un servei que satisfaci les necessitats següents:


Enrutament de les trucades en funció de diferents paràmetres, com per exemple l’hora i
el dia, per percentatge, segons la procedència geogràfica de la trucada, etc.; definint un
o més arbres d’encaminament.



Acabar les trucades en qualsevol número geogràfic de qualsevol operador.



Reconfigurar-se a petició de l’usuari o directament mitjançant un portal web.



Disposar de funcionalitats d’estadístiques d’ús per cada usuari, llistes blanques i negres,
locucions i missatges, arbres d’encaminament addicionals, etc.
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Possibilitat d’escollir la numeració que es desitgi d’una llista de números disponibles per
part de l’adjudicatari, de manera que aquesta sigui fàcil de memoritzar per als usuaris
del servei.

El servei haurà de proporcionar les categories de numeració 900, 901, 902 o 807, i aquelles que
es puguin requerir a la Generalitat derivades de noves necessitats i futures reorganitzacions del
Pla Nacional de Numeració.

II.4.1

Tipologies de servei

El Servei de Xarxa Intel·ligent haurà de contemplar les categories de numeració 900, 901, 902 o
807. La diferència principal és la distribució de costos de les trucades entre el trucant i l’entitat
que contracta el servei:


Servei 900 – Trucada gratuïta pel trucant: el número 900 es caracteritza perquè el cost
de la trucada per al trucant és nul en tots els casos i qui paga la trucada és qui contracta
el número. Així, si es contracta un número 900, a banda de la quota mensual
corresponent a la posada en servei i al manteniment del número, també existirà un cost
per les trucades rebudes amb tarifes que depenen de l’origen de les trucades.



Servei 901 – Trucada compartida entre trucant i trucat: en els números 901 el cost de les
trucades és repartit entre el trucant i el client que contracta el número. Hi ha dos nivells
de servei en funció del tipus de trucades predominants, nacionals o provincials. En el
nivell 1 el cost suportat pel trucant és sempre el mateix amb independència de l’àmbit de
la trucada. El client propietari del número no paga res si es tracta d’una trucada d’àmbit
provincial i assumeix únicament un cost si es tracta d’una trucada interprovincial. En el
nivell 2 el trucant paga sempre el cost de la trucada local amb independència de la
distancia entre el número trucant i el número destí. El client propietari del número
assumeix la diferencia entre el cost real de la trucada i la part local de la mateixa. En els
dos casos, les tarifes i franges horàries per al trucant seran les que fixi l’operador d’accés
que el trucant utilitzi i queden fora de l’àmbit d’aquesta licitació.



Servei 902 – Trucada amb cost pel trucant, número universal: els números tipus 902
només comporten cost de trucada per a l’usuari trucant. Aquest servei equivaldria al
servei telefònic normal però amb una tarifa unificada i podent disposar sempre del mateix
número, independentment de la ubicació geogràfica. Les tarifes del consum per al trucant
depenen de l’operador amb el qual es realitza la trucada i queden fora de l’àmbit
d’aquesta licitació.



Servei 807 – Trucada amb tarifació addicional: les trucades als números 807 tenen un
cost més elevat pel trucant, i el client té una retribució per les trucades rebudes. Son els
números designats per a serveis amb retribució de caràcter professional. Els números
807 es poden contractar en diferents nivells segons la tarificació de les trucades que es
vulgui aplicar (nivell 1, 2 o 3). Quant més alt és el nivell, major és el cost de la trucada
pel trucant i major és la de retribució pel client. Actualment, el CTTI només disposa d’un
número d’aquestes característiques, de nivell 3.

Per a cada una d’aquestes categories, i d’acord amb la legislació vigent, la facturació de les
trucades realitzades als números corresponents s’efectuarà a càrrec del trucat (cobrament
revertit automàtic), del trucant i trucat (cost compartit), i del trucant segons correspongui.
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II.4.2

Funcionalitats

Les funcionalitats mínimes proposades pel servei de veu de xarxa intel·ligent s’especifiquen en
la taula següent:
FUNCIONALITATS
Servei de veu de Xarxa Intel·ligent
BÀSIQUES
Elecció de número

X

Multi destí programat, en funció de l'àmbit geogràfic, dia de la
setmana, si dia festiu, hora del dia, línia ocupada, etc.

X

OPCIONALS

Limitació d’accés en funció de l'àmbit geogràfic, categories,
contrasenya, etc.

X

Creació de llistes blanques / negres

X

Finalització de trucada en línies de Telefonia Bàsica o XDSI

X

Finalització en locució

X

Finalització en bústia de veu

X

Destí segons selecció posterior

X

Definició de diferents arbres d’encaminament

X

Canvi del destí programat en casos d’emergència

X

Gestió de cues d'espera

X

Configuració de missatges, locucions programades

X

Generació d'informes estadístics detallats on-line

X

Consulta de facturació i comptabilitat en temps real

X

Gestió telefònica en temps real i online via web

X

Figura 2. Funcionalitats de xarxa intel·ligent

Les funcionalitats bàsiques han d’estar proporcionades per defecte, tot i que el CTTI pot sol·licitar
la desactivació de la funcionalitat. Les funcionalitats opcionals s’han de poder demanar per part
del CTTI addicionalment a les funcionalitats bàsiques, sense cost addicional.
Per a qualsevol número 90X/807 s’han de poder configurar diferents funcionalitats addicionals
que permeten la gestió i control de les trucades.
Funcionalitats que limiten l’accés d’usuaris al servei 90X/807:


Restricció segons l’àrea geogràfica d’origen



Restricció per categories (públics, mòbils, fixes, entre d’altres)



Restricció basada en una llista de telèfons (llista negra)



Accés basat en una llista de telèfons (llista verda)



Restricció per contrasenya

Funcionalitats que distribueixen les trucades entrants:
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Distribució segons el dia de la setmana



Distribució segons el dia de l’any



Distribució segons l’hora



Distribució segons l’àrea geogràfica d’origen



Distribució segons percentatge



Distribució segons selecció per teclat

Locucions:


El servei ha d’oferir la possibilitat de començar o acabar les trucades amb una locució en
lloc d’un número de destí. Es pot disposar de locucions amb diferents missatges
pregravats i reproduir-los en funció de la data, l’hora, el dia de la setmana, l’àrea d’origen,
etc.

S’ha de poder:


Incorporar locucions de benvinguda.



Utilitzar diferents idiomes en funció de quin sigui l’origen de la trucada.



Explicar les diferents etapes per les que passa una trucada (entrada en cua, espera en
cua, etc.), facilitant a l’usuari informació sobre la situació de la seva trucada.



Reproduir locucions diferents en funció de la data, l’hora, el dia de la setmana, etc., en
què es realitzi la trucada.



Informar a l’usuari quan la seva trucada no pugui ser atesa (en cas de trucada restringida,
temps màxim d’espera en cua superat ...).



Utilitzar locucions estàndards prèviament gravades per l’adjudicatari.



Utilitzar locucions personalitzades fetes a mida dels usuaris del servei. Els propis usuaris
han de gravar la locució i fer-la arribar a l’adjudicatari.

Altres funcionalitats


Cua d’espera en cas d’ocupació de les línies de destí.



Desviament en cas d’ocupat / no resposta.



Bústia de veu.



Centre de resposta o grups de números de destí entre els quals poden distribuir-se les
trucades de forma jeràrquica o cíclica.



Establir un límit de trucades.



Tenir predefinits arbres d’encaminament addicionals i poder canviar d’un a l’altre quan
es desitgi.



Definir un pla d’emergència que es pugui activar per part de l’usuari si sorgeix cap
problema a l’arbre d’encaminament.



Gestió telefònica per permetre a l’usuari realitzar telefònicament i en temps real canvis a
l’arbre d’encaminament definit pel seu número 90X/807.
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Disposar d’estadístiques d’ús del servei, per exemple: intents de trucada, trucades
cursades, trucades perdudes, durada de les trucades, distribució del tràfic per dies i
hores, etc. Aquesta informació s’ha de facilitar tal com es demana a l’apartat IV.4, de
Condicions d’execució del servei.



Interrupció temporal del servei: desactivar temporalment un servei sense perdre el
número ni la configuració.

II.5
II.5.1

Manteniment de centraletes
Descripció funcional

El servei de manteniment de centraletes consisteix en el manteniment d’un conjunt de centraletes
telefòniques, per tal que estiguin en correcte estat de conservació i funcionament. El servei inclou
la reparació en cas d’avaria i, opcionalment, la seva configuració.
Aquest servei ha de garantir la reparació de la centraleta d’acord amb els temps de resposta
requerits. El CTTI no haurà d’abonar cap quantitat addicional (a banda de la pròpia quota del
servei) sigui quina sigui la gravetat de l’avaria, el desplaçament que hagi de realitzar el personal
del servei tècnic o els materials a utilitzar, etc. El servei ha d’incloure:


Manteniment de tota la instal·lació de telefonia de la seu, incloent l’equip central de
telefonia (centraleta), els equips o plaques que donin funcionalitats a la centraleta
(locucions, bústies, etc.), els terminals, les bateries, etc.



Supervisió de l’equip de forma remota i proactiva des d’un centre de control per detectar
i diagnosticar avaries sense intervenció dels usuaris de la seu. Aquesta funcionalitat
requereix que la centraleta tingui connexió remota.



Horari de servei 12x5 en el 95% dels serveis i 24x7 en el 5% restant. En general aquest
servei requereix donar cobertura tècnica en dies laborables tot i que hi ha alguns casos
específics on cal donar cobertura tècnica durant tots els dies de l’any a qualsevol hora.



Diagnosi inicial i reparació de l’avaria mitjançant connexió remota o presencial.



Mà d’obra i desplaçaments del personal del servei tècnic.



Subministrament de recanvis i materials a utilitzar per solucionar la incidència incloent
despeses d’enviament de material o accessoris.



Coordinació amb altres proveïdors del CTTI per resoldre les averies.



Subministrament temporal d’una centraleta de substitució per fer-la servir a la ubicació
dels usuaris en cas de que no es puguin complir els terminis pactats.

Pel que fa a la gestió i configuració de les centraletes el servei ha d’incloure (en cas que la
modalitat contractada ho inclogui):


Canvis de configuració de les extensions i terminals: nom, grup de salt i captura, grup
cap-secretària, etc.



Canvis de configuració relacionades amb les línies de veu.



Gestió de funcionalitats associades: bústies, operadores automàtiques, tarifadors locals,
etc.



Altres peticions similars.
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En cas que l’adjudicatari detecti algun equipament sobre el que no es pugui fer un correcte
manteniment i/o gestió per motius degudament justificats i que el CTTI accepti (p.ex. equipament
descatalogat per proveïdor i sense material per recanvis), l’adjudicatari haurà de proposar una
migració a una altra modalitat de servei en catàleg. Aquesta detecció haurà de ser proactiva
(abans de que es produeixi una incidència) per disposar de solucions preparades i poder actuar
ràpidament en cas necessari complint els nivell de servei requerits.
El servei sol·licitat no inclou l’aprovisionament de noves centraletes (excepte en cas de
substitució temporal per reparar l’existent), ampliacions o modificacions de centraletes no
relacionades amb incidències, trasllats de la centraleta o els terminals, actualitzacions de
programari i maquinari, modificacions o reparacions del cablatge telefònic de la seu ni el
manteniment o reparació d’accessoris propietat de l’usuari (p.ex. auriculars telefònics). Tampoc
inclou les línies associades a la centraleta ni la gestió del tràfic de veu a la xarxa pública fora de
la seu.
Donat que el model global de serveis és prestar serveis via IP (servei integral de veu), aquest no
és un servei on s’esperi una gran demanada però es podran donar d’alta nous serveis en cas de
que el CTTI ho determini.

II.5.2

Tipologies de servei

El servei inclou, per qualsevol modalitat de servei, un manteniment en cas d’incidència o avaria.
Pel que fa a la gestió i configuració de les centraletes, es diferencien tres modalitats de servei:


Sense gestió: no inclou tasques de gestió de la centraleta (només manteniment en cas
d’incidència o avaria).



Gestió remota: inclou la gestió remota del servei.



Gestió presencial: inclou la gestió presencial del servei en cas que sigui necessari.

Les opcions de manteniment en horari 24x7 o amb la modalitat de gestió remota requereixen que
la centraleta tingui connexió remota. La resta d’opcions no requereixen necessàriament que la
centraleta tingui connexió remota.

II.5.3

Transformacions sol·licitades com a part del servei

Un dels objectius d’aquest plec és concentrar el màxim d’usuaris possibles a la plataforma OSV
corporativa i evolucionar cap a telefonia IP fins al terminal de l’usuari.
Amb aquest objectiu es demana substituir les centraletes tradicionals del servei de manteniment
de centraleta per extensions de la plataforma OSV corporativa.
El licitador haurà de proposar un pla de transformació similar al requerit pel servei integral de veu
però adaptat a la casuística del servei de manteniment de centraleta. En aquest pla cal detallar:


Solucions tecnològiques i escenari òptim per a la Generalitat que compleixi el
plantejament exposat.



Recursos que es dedicaran a aquesta transformació (oficina de projecte).



Plantejament del projecte, fases, processos, calendari, responsabilitats, entre d’altres.



Dependències detectades de factors no responsabilitat de l’adjudicatari i proposta de
minimització de la seva afectació.



Com es garantirà la continuïtat del servei durant la transformació.
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Model de seguiment del projecte, indicadors, escalat de riscos, entre d’altres.

El pla de transformació serà proposat per l’adjudicatari i validat pel CTTI i no suposarà un cost
addicional pel CTTI.

II.6

Manteniment de telèfons d’ús públic

El servei de telèfons d’ús públic consisteix en el subministrament i manteniment d’un conjunt de
telèfons d’ús públic ubicats en l’interior dels centres de la Generalitat de Catalunya per tal que
estiguin en correcte estat de conservació i funcionament. No es tracta de cabines telefòniques
públiques sinó de telèfons de monedes d’ús interior.
Aquest servei ha de garantir la reparació del terminal d’acord amb els temps de resposta
requerits. El CTTI no haurà d’abonar cap quantitat addicional (a banda de la pròpia quota del
servei) sigui quina sigui la gravetat de l’avaria, el desplaçament que hagi de realitzar el personal
del servei tècnic o els materials a utilitzar, entre d’altres.
La prestació del servei de telèfons d’ús públic inclou assumir manteniments de terminals, fer el
subministrament, instal·lació i manteniment de nous terminals a petició del CTTI i la retirada dels
que es donin de baixa.
Les característiques d’aquest subministrament han de ser les següents:


Els dispositius instal·lats han d’acomplir les normes d’homologació vigents per aquests
tipus d’equipaments.



Els telèfons han de poder donar servei mitjançant monedes (euros) i targetes de
pagament telefòniques d’ús estàndard.



Els telèfons hauran d’acceptar totes les monedes vigents i hauran d’estar dotats de
mecanismes de devolució de les monedes no consumides durant la trucada. El dipòsit
de monedes haurà d’estar tancat amb clau.



Els telèfons hauran de dur una inscripció amb les dades que el CTTI determini. Aquestes
dades poden ser, per exemple, les del CTTI i les de l’adjudicatari i un número de telèfon
per comunicar incidències, avaries o reclamacions.



Els telèfons hauran de tenir retolades les tarifes aplicades a les trucades segons el CTTI
determini i degudament actualitzades en cada moment.



Tots els dispositius que l’adjudicatari proporcioni per l’acompliment d’aquest contracte
hauran de ser de nova fabricació, no reutilitzats.



Els telèfons han de disposar d’una pantalla digital que mostri clarament la informació del
número marcat, el saldo introduït, el preu i el temps de trucada restant.



Els equipaments hauran de ser resistents a actes vandàlics.



Cal incloure formació inicial, manuals, entre d’altres, per facilitar l’ús dels terminals per
part del públic i la recaptació de les monedes dels telèfons per part dels responsables
dels edificis on estiguin ubicats.

Les característiques de la instal·lació dels terminals son les següents:


La instal·lació de l’equip es farà on el CTTI determini i ha d’incloure el cablatge necessari
per arribar al punt de connexió amb la línia telefònica que estarà habitualment a la
mateixa sala on hi ha el terminal.
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La instal·lació haurà de ser realitzada de manera que siguin accessibles a les persones
que pateixin discapacitats físiques segons la regulació vigent.



En cas de baixa del servei l’adjudicatari s’haurà d’encarregar de retirar el terminal i
cablatge associat i deixar la ubicació en les millors condicions possibles.

El servei sol·licitat també inclou el manteniment dels terminals i resolució d’incidències incloent
les reparacions a causa de danys produïts per vandalisme o d’altres motius similars. El
manteniment sol·licitat inclou:


Diagnosi inicial mitjançant connexió remota o presencial.



Reparació de l’avaria de forma remota o presencial.



Mà d’obra i desplaçaments del personal del servei tècnic.



Subministrament de recanvis i materials a utilitzar per solucionar la incidència.



Despeses d’enviament de material o accessoris a utilitzar per solucionar la incidència.



Manteniment preventiu per tal que els equips que presten el servei estiguin en bon estat
per al seu ús.



Coordinació amb altres proveïdors del CTTI per resoldre les averies.



Subministrament temporal de terminals d’ús públic de substitució per fer-los servir a la
ubicació dels usuaris en cas que l’adjudicatari no pugui complir els terminis pactats.

Per a cada terminal, el CTTI podrà sol·licitar a l’adjudicatari un únic nivell de servei en el
manteniment:


Manteniment estàndard 12x5: té per objecte donar cobertura tècnica en dies laborables.

La prestació d’aquest servei no inclou les tasques de reprogramació i canvis de configuració dels
terminals excepte que estiguin relacionats amb incidències. Tampoc inclou la gestió de les línies
associades al terminal.
En cas que l’adjudicatari detecti algun terminal sobre el que no es pugui fer un correcte
manteniment per motius degudament justificats i que el CTTI accepti (p.ex. equipament
descatalogat per proveïdor i sense material per recanvis) l’adjudicatari haurà de proposar un
canvi per un terminal en catàleg. Aquesta detecció haurà de ser proactiva (abans de que es
produeixi una incidència) per disposar de solucions preparades i poder actuar ràpidament en cas
necessari complint els nivell de servei requerits.

II.7

Multiconferència de veu i vídeo

L’adjudicatari ha de proveir el servei de multiconferència que permeti establir una conversa
telefònica o de videoconferència amb múltiples participants que es connecten des de diferents
mitjans simultàniament. Les converses han de poder realitzar-se utilitzant qualsevol tipus de
terminal: terminals telefònics, mòbil, tauletes, ordinadors, equips de videoconferència, entre
d’altres.
Els requeriments del servei son:


Dues modalitats de servei:
o

Multiconferències de veu

o

Multiconferències de veu i vídeo
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Àudio: telèfon fix, mòbil, veu sobre IP, entre d’altres.



Vídeo: càmeres de PC/portàtil, equip de VC, mòbil, entre d’altres.



Gestió de reserves de sala



Avisos als participants



Sala de conferències personal



Control de qui està a la sala personal bloquejant-la i desbloquejant-la.



Funcionalitat de reunió de forma instantània, sense planificació prèvia.



Funcionalitat de planificació de reunions



Funcionalitats de col·laboració en temps real: compartir escriptori, xat, transferència de
fitxers, entre d’altres.



Integració amb Outlook



Possibilitat de fer gravació i reproducció de la reunió



Mesures de seguretat i xifrat

El servei ha d’estar especialment integrat i permetre participants del servei de videoconferència
i integral de veu d’aquest contracte i les comunicacions unificades que el CTTI pugui implantar.

II.8

Terminació de tràfic de veu

Aquest component de servei és comú a la resta de serveis i ha de permetre fer la terminació del
tràfic generat a la Generalitat cap a totes les destinacions possibles: destinació interna, nacionals,
estatals i internacionals, fixes i mòbils, així com els números especials i de xarxa intel·ligent.
El servei de finalització de trucades ha de tenir les directrius següents:


Garantir la correcta recepció i finalització de les trucades amb un nivell de qualitat
suficient.



Disposar d’un preu competitiu dins del mercat per les trucades sortints i aplicar
especialment el procediment de revisió periòdica de les tarifes detallat al plec
administratiu.



Terminació principalment a destinacions fixes i mòbils estatals.

En concret, aquest servei inclou el següent:


Gestió cap a la xarxa pública de les trucades dels serveis de telefonia fixa cap a
destinacions fora de la xarxa de la Generalitat.



Gestió cap al nus de comunicacions multimèdia de les trucades dels serveis de telefonia
fixa cap a destinacions dins de la xarxa de la Generalitat (fixes o mòbils corporatius).



Gestió de les trucades de qualsevol origen destinades a la xarxa de la Generalitat.

El tràfic de trucades intern amb destí mòbil a la xarxa de la Generalitat (tràfic on-net fix-mòbil)
s’ha de finalitzar al nus de comunicacions multimèdia, en el cas que l’adjudicatari sigui diferent
de l’adjudicatari del Contracte de Mobilitat o que sigui necessari per prestar el servei requerit
(p.ex. tràfic amb les comunicacions unificades, entre d’altres).
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El tràfic de trucades intern amb destí fix a la xarxa de la Generalitat (tràfic on-net fix-fix) s’ha de
finalitzar al nus de comunicacions multimèdia en cas que sigui necessari per prestar el servei
requerit (p.ex. en cas de tràfic IP entre plataformes, tràfic amb les comunicacions unificades,
etc.). En cas que no sigui necessari no caldrà entregar el tràfic al nus de comunicacions
multimèdia sinó que es podrà cursar directament a la xarxa de l’adjudicatari (p.ex. tràfic entre
línies de la xarxa de telefonia commutada).
Mitjançant aquest nus de comunicacions multimèdia també es podrà rebre tràfic intern d’altres
orígens (p.ex. mòbil). L’entrega i recepció d’aquest tràfic s’ha de fer garantint la qualitat i les
prestacions requerides en aquest plec. En especial, cal garantir que es manté la numeració
origen de l’usuari que realitza la trucada perquè l’usuari destí pugui veure aquesta numeració al
seu terminal.
La resta de destinacions fixes i mòbils fora de la xarxa de la Generalitat (tràfic off-net, fix i mòbil)
s’ha de cursar via la xarxa pública per part de l’adjudicatari. Aquest tràfic inclou el generat per
qualsevol dels serveis que generen trucades: servei integral de veu, servei de connectivitat de
veu i servei de videoconferència.
Els requeriments principals del servei son:


Assegurar uns requeriments estàndards de qualitat de veu.



Garantir que es manté la numeració de la Generalitat tant en trucades entrants com
sortints. El número presentat en les trucades sortints ha de ser el número directe (fix o
mòbil) de l’usuari que truca o el de capçalera de cada seu si així es demana per part de
l’usuari.



Permetre l’intercanvi de tràfic amb el nus de comunicacions multimèdia per qualsevol
mitjà i protocol que el CTTI determini, en concret via trunk IP, SS7 o XDSI.



Mantenir actualitzada la base de dades de numeració del nus de comunicacions
multimèdia amb la numeració de tots els serveis que cursin tràfic a través seu.



Interconnectar-se amb el nus de comunicacions multimèdia a la seu principal i la de
backup.



Disposar d’estadístiques de tràfic cursat.



Disposar d’eines de tarificació.



Disposar d’eines de gestió d’alarmes de les connexions i dels equips dedicats.

Els costos dels diferents tipus de trucades seran els mateixos independentment que les trucades
es cursin a través del nus de comunicacions multimèdia o no.
Tarifa plana de trucades de veu
El serveis integral de veu i videoconferència han d’incloure la realització i recepció de trucades
sense cap cost addicional pel CTTI. Es demana que dins el cost del servei estigui inclòs el cost
de qualsevol trucada entrant o sortint a qualsevol destí, incloent trucades on-net, nacionals,
estatals, a mòbils, a numeració especial (012, 010, 012, etc.), a numeració de xarxa intel·ligent
(80X/90X), trucades internacionals, trucades a cobrament revertit, entre d’altres.
El proveïdor del servei i el CTTI establiran mecanismes per evitar mals usos d’aquesta tarifa
plana. En concret, detecció de trucades de llarga durada, trucades reiterades a l’estranger,
trucades a números d’alta tarificació, entre d’altres.
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El volum de trucades previst és el descrit a l’abast del contracte i tendeix a reduir-se any a any.
Per aquest motiu, s’establiran revisions anuals per ajustar les quotes dels serveis en cas de
variacions significatives del perfil de consum (variacions de més/menys 15% de l’import de
consum).
El proveïdor del servei haurà de facilitar al CTTI tot el detall de trucades (nombre, durada, origen,
destí, tipologia, etc.) per tal de poder informar als usuaris del seu consum i establir els
mecanismes de control esmentats.

II.9

Suport de consultoria i projectes de serveis

Es requereix un servei de suport sota demanda de consultoria i projectes dins l’àmbit dels serveis
de telefonia fixa, videoconferència i xarxa intel·ligent.
Dins aquest suport, el CTTI podrà sol·licitar a l’adjudicatari, per exemple, estudis de
reorganització dels serveis d’atenció telefònica d’una o més seus d’un àmbit, projectes d’anàlisi i
assessorament a la integració dels serveis de telefonia i videoconferència amb processos i eines
de negoci, estudis de racionalització dels serveis instal·lats a un àmbit, entre d’altres.
Com a part d’aquest servei de suport, el CTTI també podrà sol·licitar projectes d’adequació dels
serveis o infraestructures de suport als serveis a les necessitats concretes d’un àmbit com, per
exemple, auditories de comprovació d’infraestructures per la instal·lació dels serveis de telefonia
o videoconferència, adequacions d’infraestructures de cablejat per facilitar la instal·lació dels
serveis, suport a la integració dels serveis de telefonia o videoconferència a aplicacions o
processos de negoci, entre d’altres.
No es consideren part d’aquest suport de consultoria la realització de projectes que formen part
dels serveis, com la provisió o trasllat de serveis, l’assessorament o consultes sobre els serveis
del catàleg, els projectes d’evolució dels serveis, etc., ni l’execució de tasques pròpies dels
serveis com a conseqüència d’un suport de consultoria o projecte, com la configuració
d’extensions d’un servei integral de veu, la instal·lació d’un servei de videoconferència, l’alta o
baixa de línies telefòniques, etc.
Un tipus concret de projectes seran de tipus cablejat, per adequar infraestructures de cablejat
d’edificis a la instal·lació de telefonia. En aquests casos, a banda del projecte de disseny i
implantació del cablejat necessari, si escau, es valorarà el material necessari per dur a terme les
adequacions.
Les característiques d’aquest servei son:


L’adjudicatari haurà d’assignar recursos específics per la realització del suport de
consultoria i projectes, amb el nivell de coneixements suficient per poder-los dur a terme.



L’adjudicatari elaborarà i entregarà la documentació associada als projectes, la qual
s’acordarà a l’inici, i serà com a mínim:
o

A l’inici del projecte, recull de requeriments, detall i planificació de les actuacions
a realitzar i riscos.

o

Durant l’execució del projecte, quadre de seguiment de tasques, planificació
actualitzada i riscos.

o

A la finalització del projecte, documentació de conclusions de la consultoria, de
les actuacions realitzades i dels serveis entregats, si escau.
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o


Quan es posi en funcionament d’un nou servei, s’assegurarà el correcte traspàs
a l’equip encarregat de l’operació, incloent la documentació necessària.

El servei de suport de consultoria i projectes es prestarà, generalment, dins l’horari
laboral, tot i que poden haver-hi tasques puntuals que s’hagin de desenvolupar fora de
l’horari laboral.

El cost dels serveis de suport presencial per esdeveniments, de consultoria o projectes
relacionats amb els serveis d’aquest contracte, es tarifarà en funció de diferents tipologies:


Hores de tècnic expert o consultor sènior.



Hores de tècnic o consultor junior.

A la proposta, l’adjudicatari haurà de presentar un esquema organitzatiu correctament
dimensionat que asseguri la cobertura del servei demanat, així com la relació de funcions tenint
present les mínimes definides en el plec.
Les funcions mínimes que hauran d’assumir aquests perfils son:
Perfil tècnic expert (consultor sènior):
El tècnic expert o consultor sèniors serà responsable de l’adequada implantació operativa del
projecte.
Ha de ser un professional titulat en enginyeria superior de telecomunicacions o similar amb més
de 5 anys d'experiència en l’àmbit de la realització d’activitats relacionades amb aquest Lot.
Expert en la gestió de processos, estàndards i metodologies, i en projectes relacionats amb els
serveis d’aquest lot. Serà la persona que haurà d’assegurar l’èxit dels projectes que li siguin
encomanats, certificant la correcta execució del mateix, dintre dels marges de qualitat, temps i
cost establerts, i marcarà les directrius que l’equip assignat ha de seguir per el compliment dels
requeriments marcats en el projecte pel client i que hauran de cobrir tot un seguit de necessitats.
Les seves responsabilitats dins dels projectes seran:


Desenvolupar el pla de projecte.



Establir prioritats.



Validació de l’estratègia.



Desenvolupar el pla de projecte.



Definició del full de ruta per a la implementació de solucions tecnològiques.



Coordinar i gestionar els recursos.



Gestionar les compres si fos necessari.



Actuar com a interlocutor entre els diferents equips (propis i tercers) que formaran part
del projecte.



Fer reunions periòdiques amb el personal que assigni el CTTI per mostrar la evolució i
avenços del projecte.



Gestionar els riscos que puguin anar sorgint.



Vetllat per la qualitat del projecte en tot moment.



Assegurar que tota la documentació està disponible i actualitzada.



Garantir el traspàs a l’explotació un cop finalitzat el projecte.
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Formalitzar el tancament.

Perfil tècnic (consultor junior):
El tècnic o consultor junior serà un professional que donarà suport en l’operativa, execució i
governança del projecte i ha de tenir mes de 2 anys d’experiència en consultoria Telco i en l’àmbit
de la realització d’activitats relacionades amb aquest Lot. Realitzarà per si mateix, amb el suport
dels perfils superiors, els informes, les tasques procedimentals o els projectes que li son
encomanats, dintre dels marges de qualitat, temps i cost establerts. També realitzarà funcions
de suport i col·laboració.
Les seves responsabilitats dins del projecte seran:


Gestió de riscos.



Gestió d'informes.



Suport en la definició del full de ruta per a la implementació de solucions tecnològiques.



Gestió de coneixement i informació.



Preparació de la redacció d'actes.



Suport en l’assegurament del compliment del calendari de les fites de cadascun dels
projectes.

II.10 Integració amb altres sistemes
El CTTI defineix el nus de comunicacions multimèdia com a punt de gestió de trucades internes
de la Generalitat per qualsevol tipus de tràfic (fix, mòbil, videoconferència, etc.). Així mateix, el
CTTI preveu que durant la durada d’aquest contracte es faci un pla director de comunicacions
unificades i es despleguin sistemes de comunicacions unificades, directori únic, i gestió integrada
de dispositius.
En aquest sentit, es requereix dins d’aquest contracte l’execució de proves pilot, participació en
projectes d’integració i, arribat el cas, projectes de desplegament d’aquestes noves funcionalitats
en les plataformes i serveis de veu i videoconferència.
Les actuacions derivades d’aquests projectes podrien derivar en modificacions d’aquest
contracte.

II.10.1

Integració amb el nus de comunicacions multimèdia

Es requereix dins el contracte integrar les plataformes de telefonia i videoconferència amb el nus
de comunicacions multimèdia que actuarà de node on caldrà enrutar el tràfic que el CTTI
determini. En contractes i serveis anteriors aquest nus de comunicacions multimèdia s’havia
anomenat “nus de veu”.
El desplegament del nus de comunicacions multimèdia del CTTI ha de fer possible gestionar tot
el tràfic de veu i videoconferència intern sense utilitzar la xarxa pública dels operadors. El nus de
comunicacions multimèdia complirà el pla de numeració que el CTTI determini.
II.10.1.1

Descripció del nus de comunicacions multimèdia

La distribució del nus de comunicacions multimèdia es basa en una estructura d’entorns
funcionals ubicada en diversos CPDs, inicialment dos, podent-ne augmentar en el decurs del
projecte. Les principals característiques del nus son les següents:
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Infraestructura bassada en ACME Packet.



Permet la connexió i gestió dels elements de xarxa per a les trucades corporatives
(onnet) de fix a mòbil, o bé, de fix a fix si la trucada és entre diferents prestadors del
servei.



Permet la connexió del/s diferent/s operador/s de telefonia i centraletes existents a la
Generalitat i altres organismes públics si fos necessari.



Disposa de connectors i emuladors per tal de poder connectar plataformes de serveis de
valor afegit i fer-les disponibles als usuaris de veu (comunicacions unificades, softphone
de tercers, correu, etc.).



Disposa d’eines d’estadístiques d’ús, alarmes, control, seguretat, etc.

El nus permet la connexió mitjançant routers SIP, a través de trunks (enllaços) amb protocol SIP
(Session Initiation Protocol) amb les següents característiques:


Capacitat mínima del router SIP de 500 trucades concurrents, escalables a 1.000, 1.500
i 3.000 trucades concurrents en cas de necessitat.



Routing del tràfic de veu i de vídeo que li arriba a través dels trunks SIP.



Els Trunks SIP que es connectin han de suportar els següents RFCs: 2833, 2976, 3261,
3262, 3264, 3265, 3311, 3323, 3325, 3515, 3842, 3856 i 3891.



Cal suportar, com a mínim, els còdecs estàndard per trucades d’àudio (còdecs ITU-T per
veu G.711 i G.729) i de vídeo (còdecs ITU-T per vídeo: H.263 i H.264 AVC).



Cal poder autenticar i xifrar tant el tràfic de veu/vídeo com la senyalització (si es
requereix) amb els estàndards sRTP per la veu/vídeo i TLS per la senyalització.



Cal suportar les funcionalitats ‘SIP Early Offer’ i ‘SIP Delayed Offer’.

II.10.1.2

Requeriments relacionats amb el nus de comunicacions multimèdia

L’adjudicatari proveirà les connexions entre dos nodes de la xarxa del proveïdor i els dos nodes
de xarxa (des d’on es suporten els serveis centrals de la Generalitat) en ubicacions que el CTTI
determini. La solució proposada haurà de garantir l’ample de banda i la qualitat de servei (QoS)
suficient per suportar tots els serveis que requereixin aquesta connexió.
El licitador es compromet a augmentar la capacitat de dites connexions si en el transcurs del
contracte es requereix per volum de tràfic, dins de l’execució dels processos de gestió de la
capacitat. Les despeses per aquest concepte seran a càrrec de l’adjudicatari.
En cas de trasllat de la ubicació d’algun dels nodes de xarxa durant el transcurs del contracte,
l’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del cost del trasllat de les connexions i els equipaments.
Les connexions hauran de ser multimode i permetran l’establiment d’un port dedicat fins al nus
per cada servei, per a la correcta segmentació i independència dels serveis suportats. Les
interfícies hauran de ser de 1/10Gb independents (un port per cada servei actual o futur que es
pugui definir). Cada port ha de poder suportar diverses VLAN en cas que es requereixi.
L’operació dels nodes de xarxa serà en mode “actiu-actiu”, tots dos nodes estaran actius i
balancejats.
L’adreçament IP per als usuaris que accedeixin als serveis a través dels nodes de xarxa serà
facilitat pel CTTI i serà del rang d’adreçament que utilitza la Generalitat. L’assignació de
l’adreçament IP la realitzarà el proveïdor a la seva xarxa.
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El licitador s’ha de comprometre a posar mecanismes que evitin la incompatibilitat amb
l’adreçament de la Generalitat (el proveïdor ha de poder encaminar tot l’adreçament IP privat
existent cap als nodes de xarxa). En cas de conflicte el proveïdor haurà de resoldre la
incompatibilitat sense afectació ni modificació per part de Generalitat.
Per gestionar el tràfic de veu i vídeo les connexions mínimes seran:


2 connexions de 1 Gbps 100% garantits cada una amb interfície multimode al node de
xarxa principal.



1 connexió de 1 Gbps 100% garantits amb interfície multimode al node de xarxa
secundari.

Serveis que se suportaran de partida sobre aquests circuits son:


SIP Trunk per al lliurament a CTTI del trànsit Fix a Mòbil On-Net i recepció del tràfic Mòbil
a Fix On-Net amb l’estàndard SIP 2.0 o superior i compatible amb l’equip de nus de
comunicacions multimèdia (ACME Packet).



El tràfic de vídeo que es determini cap a les plataformes internes del CTTI.



El tràfic del servei de col·laboració del CTTI (veu i vídeo).

El licitador haurà de proveir un punt únic per a la interconnexió amb el nus (SBC) en SIP Trunk
a cadascun dels nodes de xarxa. La infraestructura haurà de ser redundada i compatible amb
l’equip de nus. Els equipaments restaran en propietat del CTTI un cop finalitzi el contracte.
El licitador haurà de mantenir actualitzada la base de dades de numeració del nus de
comunicacions multimèdia amb la numeració de tots els serveis que cursin tràfic a través seu. El
CTTI determinarà uns procediments per mantenir aquesta base de dades actualitzada segons
les altes, baixes i modificacions dels diferents serveis que s’hi connectin. Els proveïdors dels
serveis que s’hi connectin hauran de seguir aquest procediments.

II.10.2

Integració amb RESCAT

El servei integral de veu i la plataforma d’Interior està integrat amb el sistema RESCAT de
comunicacions d’equips d’emergències (agents rurals, mossos, bombers i d’altres similars).
Aquesta interconnexió permet la comunicació entre terminals ràdio TETRA (sistema utilitzat per
RESCAT) amb el servei integral de veu de les plataformes OSV corporativa i OSV del
Departament d’Interior.
Aquesta interconnexió s’ha de mantenir en aquest contracte.
Les característiques d’aquesta interconnexió son:


Els equips i la responsabilitat de RESCAT finalitza en dos equips BALUM (ET 178
INTERIOR i ET 179 AARR). A partir d’aquest punt (equips GW_PABX_CTTI_1 i
GW_PABX_CTTI_2), i fins a la connexió amb les plataformes de veu, la responsabilitat
és de l’adjudicatari d’aquest contracte (excepte la xarxa de transport de dades).



Interconnexió mitjançant US Branch 500i x1, port x1 E1 a QSIG.



Connexió IP a xarxa MPLS RESCAT.



La trucada de TETRA cap a un servei integral de veu requereix la identificació del grup
TETRA d'usuaris per cursar només trucades permeses.



La trucada integral de veu cap a TETRA utilitza un codi d'escapament i el marcatge de
l'identificador de terminal TETRA.
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II.10.3

Integració amb comunicacions unificades

Les funcionalitats de comunicacions unificades no estan incloses dins l’abast d’aquest servei
però sí que es demana que les extensions puguin integrar-se amb el sistema de comunicacions
unificades que el CTTI implanti.
A títol descriptiu, les funcionalitats de comunicacions unificades inclouen:


Missatgeria vocal integrada amb el correu electrònic



Gestió de la presència



Assistent de trucades i trucada des de l’Outlook



Missatgeria instantània i xat



Àudio i videoconferència entre dos o més usuaris



Eines de col·laboració i compartició d’escriptori



Enviament de SMS i FAX

El servei requerit ha d’incloure els següents aspectes:


Les extensions de veu i serveis de videoconferència han de poder accedir a les
comunicacions unificades a través del nus de comunicacions multimèdia (p.ex. una
extensió de veu ha de poder trucar a un usuari de les comunicacions unificades).



La plataforma de comunicacions unificades ha de poder accedir a les extensions de veu
i serveis de videoconferència (p.ex. per identificar si una extensió està comunicant).



Les plataformes de veu i videoconferència i la de comunicacions unificades han de
compartir la informació de presència o absència de l’usuari, directoris d’usuaris, entre
d’altres.



Les plataformes de veu i videoconferència han de poder utilitzar bústies de veu o altres
funcions de les comunicacions unificades si així es determina des del CTTI.



Les plataformes de veu han de permetre utilitzar programari softphone d’altres fabricants.
Aquest programari ha de poder accedir a les funcions de telefonia comportant-se com
una extensió de veu.



El pla de numeració ha de ser únic i compartit.

II.10.4

Integració amb directori únic

Es preveu que durant la vigència d’aquest contracte el CTTI desplegui un sistema de directori
únic. Per aquest motiu es requereix dins aquest contracte integrar les plataformes de telefonia i
de videoconferència amb el sistema que el CTTI decideixi.
En tot cas, mentre el CTTI no disposi d’aquest directori únic, l’adjudicatari ha de proveir un
directori de telèfons i videoconferències dins el servei prestat, amb característiques equivalents
a les indicades a continuació, i la possibilitat d’integrar directoris d’entitats per algunes seus
concretes.
El directori únic tindrà les següents característiques:


L’accés al mateix s’efectuarà via LDAPv3.
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El directori estarà estructurat per Unitats Organitzatives (OU). Cada OU representarà el
directori telefònic de cadascuna de les seus/departaments on es desplega la solució de
telefonia/videoconferència. Totes aquestes OU’s penjaran d’un contenidor arrel.



El directori tindrà dos tipus de contacte:
o

Contactes del tipus nominal, corresponents a persones físiques que treballen a
la Generalitat.

o

Contactes del tipus no nominal, corresponents sales o espais de la Generalitat
que requereixen un telèfon o equips de videoconferència.



Cada contacte tindrà informació de tots els serveis que el CTTI determini: correu
electrònic, telèfon fix, telèfon mòbil, videoconferència, comunicacions unificades, etc. Cal
tenir en compte que en algun cas podrà existir més d’un servei del mateix tipus per un
mateix contacte (p.ex. usuaris amb múltiples telèfons relacionats).



La integració de serveis de veu i videoconferència serà en els dos sentits:
o

Des de les plataformes caldrà informar les dades telefòniques i de
videoconferència al directori.

o

Des del directori caldrà informar a les plataformes de les dades dels contactes
de tipus nominal i no nominal.



La integració pels servei de telefonia mòbil serà únicament l’alimentació de les dades
dels serveis cap al directori (número de mòbil). El sentit contrari ja es garanteix pel fet
que els mòbils per defecte accedeixen al directori que tenen configurat i que serà aquest
directori únic.



Hi haurà determinats contactes amb visibilitat restringida només a un grup d’usuaris o
ocults totalment que no han d’aparèixer al directori de telefonia o videoconferència.

El CTTI proveirà a l’adjudicatari les següents eines:


Dominis / IP on els telèfons o equips de videoconferència hauran d’accedir per obtenir
les dades dels usuaris (nom i cognoms, telèfons fixes, mòbils, etc.) i les dades de
connexió a aquests directoris. Per cada departament/seu les dades d’aquesta connexió
poden ser diferents.



Mecanisme per alimentar d’informació (número de telèfons, serveis de videoconferència,
etc.) a aquest directori per a les identitats nominals, durant el manteniment incremental
de la BBDD de serveis. Aquest mecanisme es basarà en informar el telèfon/
videoconferència a la fitxa de cadascun dels usuaris nominals en la gestió d’identitats
corporativa.



Mecanisme per alimentar de sales o espais de la Generalitat aquest directori de
contactes. Aquest mecanisme crearà/esborrarà sales a la llibreta d’adreces.

Serà responsabilitat de l’adjudicatari:


Mantenir actualitzat i amb qualitat el directori, amb els telèfons fixes i serveis de
videoconferència de les identitats nominals, a través del procediment que el CTTI li
faciliti. Caldrà que mantingui les altes/baixes/modificacions que es produeixin de forma
diària.
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Mantenir actualitzats els contactes de les sales o espais que requereixen telèfon o servei
de videoconferència. Caldrà que es mantinguin les altes/baixes/modificacions que es
produeixin diàriament i les enviï a través del procediment definit pel CTTI.



Configurar les dades de connexió dels telèfons i equips de videoconferència de
cadascuna de les seus, en base a les dades de connexió facilitades pel CTTI.



Definir un pla de capacitat de la solució completa, conjuntament amb l’equip de directori,
en funció del volum de serveis que es vulguin integrar.



Execució de proves de càrrega de la integració del serveis contra el directori,
conjuntament amb l’equip de directori, per validar el correcte funcionament de la solució.



Utilitzar i mantenir la integració tant en el moment inicial de desplegament d’un nou servei
de veu o videoconferència (p.ex. per definir els noms dels usuaris d’una nova seu) com
posteriorment durant la vida del servei (p.ex. per mantenir les altes i baixes de persones).



Establir mecanismes per a què cada usuari pugui consultar tot el directori o bé parts
d’aquest (p.ex. els usuaris de la seva seu) des del seu terminal.

II.10.5

Integració amb EMM

Es preveu que durant la durada d’aquest contracte el CTTI desplegui un sistema de gestió
integrada de dispositius (Enterprise Mobility Management, EMM).
Tot i que els serveis d’aquest contracte seran majoritàriament fixos, es requereix dins aquest
contracte estudiar possibles integracions amb aquest sistema i portar-les a terme en cas que el
CTTI ho determini. Aquesta integració podria aplicar, per exemple, a extensions en app mòbils,
serveis prestats amb tecnologia mòbil o d’altres similars.

II.10.6

Integració amb servei de col·laboració CTTI

El CTTI disposa d’un servei de col·laboració al núvol (actualment Skype for Business). Es
requereix la integració de les plataformes de telefonia i videoconferència amb el servei de
col·laboració que tingui el CTTI vigent en el moment del contracte.

II.10.7

Integració amb fax per correu de LT1

El CTTI disposa, dins d’un dels seus contractes de lloc de treball, d’un sistema de fax integrat en
correu electrònic. La sortida a la xarxa pública d’aquest sistema es prestarà dins d’aquest
contracte de telefonia. Es requereix, doncs, la provisió dels serveis de connectivitat necessaris
(actualment canals IP i numeració pública, però podria canviar) així com la integració tècnica i de
gestió que sigui necessària amb el proveïdor del servei de fax integrat en correu.
El cost dels serveis de connectivitat es facturarà al CTTI com un servei més. La resta de serveis
(projecte integració, gestió, etc.) ha d’estar inclòs en el contracte i no tindrà un cost específic.
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III. Inventari d’actius lligats al servei

En aquest apartat es descriuen les plataformes de telefonia i altres actius vinculats als serveis
d’aquest contracte.

A l’annex 9, Inventari de serveis, es detallen els serveis existents actualment.

III.1 Plataforma OSV corporativa
La plataforma OSV corporativa està basada en l’arquitectura OpenScape de Unify (Siemens) i
està instal·lada a dos nodes ubicats a CPDs corporatius de la Generalitat de Catalunya:
Nom

CPD

Adreça

Cloud 1

CPD 22@

Carrer Sancho de Àvila, Barcelona

Cloud 2

CPD PEDROSA

Carrer Salvador Espriu 45-51, Hospitalet Llobregat

Es disposa dels següents mòduls i versions instal·lats:
Mòdul

Versió

OpenScape Voice (OSV)

V9 R2

OpenScape Media Server

V9

Application Server (CMP)

V9 R2

Deployment Service (DLS)

V7 R3.37.3

OpenScape Contact Center

V9 R1.0

Call Director

V9 R1.0

OpenScape Concierge

V3 R1

OpenScape Xpressions

V7 R1.5

OpenScape Accounting

V2 R1

OpenScape Branch

V9

Gravadora ASC ASC EVOIPneo

V5

Les principals característiques d’aquesta plataforma son:


15.754 extensions actives



14.634 llicències d’extensions, 3.248 llicències d’extensions de supervivència i 432
llicències d’extensions en mobilitat.



3.200 canals per trucades fixes (NGN) i 1.800 canals per trucades mòbils (AUIP)
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Arquitectura homogènia en el CPD i en les seus locals per tal que les funcionalitats i
serveis siguin les mateixes per a tots els usuaris



Accessos IP a la xarxa pública (NGN), tant des dels CPD com des de les seus amb
infraestructura



Solució basada en estàndards oberts



Capacitat de securització i encriptació de trucades (SRTP i TLS)



Capacitat per a proporcionar serveis d'operadora automàtica, serveis de contact center,
missatgeria de veu (OS Xpressions), etc.



Sistema de gravació actiu



Funcionalitat de supervivència amb l'equip OpenScap Brach per un 25% dels usuaris



Funció de configuració remota de terminals amb l’eina DLS



Gestió basada en entorn web



Sistema de tarifificació (Accounting Manager)



Terminals SIP compatibles

III.2 Plataforma OXE corporativa
La plataforma OXE corporativa està basada en l’arquitectura OmniPCX Enterprise d'AlcatelLucent i està instal·lada a dos nodes, un corporatiu de la Generalitat de Catalunya i l’altre del
proveïdor actual:
Nom

CPD

Adreça

Cloud 1

CPD PUJADES

Carrer d'Àlaba, 61, Barcelona

Cloud 2

CPD EGARA

Avinguda de la Pau, 120, Sabadell

El CPD PUJADES és del proveïdor actual. Caldrà traslladar aquest node.
Es disposa dels següents mòduls i versions instal·lats:
Mòdul
OXE
OmniVista 8770
Operadores automàtiques ICS

Versió
R10.1.1 (j2.603.33) *
R2
6.7.4

*actualment en manteniment però sense de suport del fabricant per pegats i evolucions

Les principals característiques d’aquesta plataforma son:


33.918 extensions actives



38.626 llicències d’extensions: 12.760 analògiques, 8.648 digitals i 17.218 IP



9 + 9 servidors de trucades Alcatel v9.1 (9 call servers principals i 9 de backup).



227 mediagateways
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3.989 canals IP ABC, 2.182 canals IP H323, 321 canals SIP privada i 1.700 canals SIP
NGN



OmniPCX Enterprise és un servidor de comunicacions distribuïdes i d'ampli espectre,
basat en estàndards, orientat a mitjanes i grans empreses, i que és capaç de gestionar
configuracions tant de tipus convencional (telefonia clàssica, sobre commutació de
circuits) com de tipus IP (telefonia sobre IP).



El disseny d’aquesta plataforma està basat en IP donant lloc a una arquitectura que
permet configuracions tradicionals, a través de mòduls Media Gateway, configuracions
IP o una barreja d'ambdós.



Servidor d'ICS que permet la instal·lació d'operadores automàtiques.



Instal·lació de Comunicacions Unificades amb 2 servidors ICS en arquitectura AS-MS
(Servidor d'aplicacions - Servidor de mitjans). La solució ICS inclou 3.000 llicències per
a les 3 aplicacions Telephony, One Number y Messaging.



4 servidors per a gestió remota Omnivista 4760.



La sortida cap a la xarxa exterior principal és per les canals IP. A les seus amb
supervivència, es disposa d'un accés primari.



Per temes de compatibilitat, es disposa d’un primari XDSI a cada servidor de trucades
per poder realitzar trucades de faxos.



La connexió amb la plataforma OSV es realitza mitjançant quatre connexions QSIG.



9 operadores per invidents actives

III.3 Plataforma OSV del Departament d’Interior
La plataforma OSV corporativa està basada en l’arquitectura OpenScape de Unify (Siemens) i
està instal·lada a dos nodes ubicats a CPDs corporatius de la Generalitat de Catalunya més un
tercer node de supervisió:
Nom

CPD

Adreça

Cloud 1

CPD EGARA

Avinguda de la Pau, 120, Sabadell

Cloud 2

CPD LES CORTS

Travessera de les Corts 319, Barcelona

Supervisió

CPD MARINA

Carrer Marina 347-349, Barcelona

Es disposa dels següents mòduls i versions instal·lats:
Mòdul

Versió

OpenScape Voice (OSV)

V8R1.47.5

Media Server

V7.3.10.13

Application Server (CMP)

V7.3.10.13

Deployment Service (DLS)

V7R3.25

OpenScape Contact Center

V8R2.13.120

Call Director
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Mòdul

Versió

OpenScape Concierge

V3R1.3.0

OpenScape Xpressions

V7R1.5 (18409)

OpenScape AM

V2R12

La plataforma OSV del Departament d'Interior és similar a la corporativa de la Generalitat. Les
característiques bàsiques son les mateixes. A continuació es descriuen les principals diferències.


Actualment aquest servei està en procés de transformació. Per aquest motiu el nombre
d’extensions anirà creixent significativament fins un total aproximat de 12.000 extensions.



830 llicències d’extensions i 135 llicències d’extensions de supervivència



4 servidors físics (dos per CPD)



Disposa d’una 3a. seu on hi ha equip de supervisió dels dos nodes principals



Sistema de gravació basat en la tecnologia NICE. Utilitza una estratègia de gravació
hibrida: passiva de veu i de canals de ràdio del sistema TETRA i activa per extensions
de telefonia.



Sistema de supervisió i monitoratge específic.

III.4 Altres serveis de telefonia
Tal com es descriu a l’abast, a més de la plataformes de veu la Generalitat disposa de centraletes
de telefonia ubicades a les seves seus. Aquests equips son actius lligats al servei que gestionarà
el nou adjudicatari.
Els actius valorats inclouen les centraletes i terminals de telefonia ubicats a les seus dels àmbits.
La distribució per marca i model dels equips inclosos en el servei integral de veu és la següent:
MARCA / MODEL

SERVEIS

EXTENSIONS

A4200

2

17

OXE

41

1.091

OXO

1

17

3

13

BCM 50

6

227

MERIDIAN 1000M

1

1.149

H 118

3

12

HiPath 3000

1

17

HiPath 3300

1

14

HiPath 3500

1

11

ALCATEL

LG
LDK-20
NORTEL

SIEMENS
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MARCA / MODEL

SERVEIS

EXTENSIONS

HiPath 3550

8

268

HiPath 4000

13

2.252

HiPath 4300

2

285

Hiptath 400

11

1.712

Nortel SRG-50

6

177

RG8702

8

716

(en blanco)

48

4.942

23

1.009

179

13.929

ALTRES
ALTRES
TOTAL

La distribució per marca i model dels equips inclosos en el servei de manteniment de centraleta
és la següent:
MARCA / MODEL

SERVEIS

EXTENSIONS

A4200

14

330

A4400

1

348

OMNIPCX

3

40

OFFICE

1

16

LDK-20

97

1.070

LDK-20 COMPACT

252

2.213

GDK 16

5

58

LDK 16

1

10

KD-TDA100

1

33

HIPATH 3500

1

15

HIPATH 3550

13

262

HIPATH 3750

1

160

HICOM 330 H

2

251

HIPATH 3350

1

15

KX-TA308SP

21

173

KX-TES824

23

274

KX-TA206SP

3

16

KX-TEA308

1

3

4

54

ALCATEL

LG

SIEMENS

PANASONIC

MATRA
MC 6501 REDUIDA
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IP 4OO PHONE
IP 4OO PHONE

1

12

1

7

143

1.521

590

6.881

NETCOM
NERIS 4/8
ALTRES
ALTRES
TOTAL

III.5 Servei de videoconferència
Els equips de videoconferència del servei actual, son actius lligats al servei i s’hauran de
traspassar al nou adjudicatari.
La plataforma videoconferència del servei actual no és propietat del CTTI actualment i no té la
possibilitat de ser recomprada.
Els actius valorats inclouen els terminals de videoconferència ubicats a les seus dels àmbits:


285 terminals SX-20



75 terminals EX-60

Així mateix inclouen els accessoris en servei següents:


73 pantalles



79 mobles dels serveis de sala



13 càmeres de documents



2 altaveus HiFI autoamplificats
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IV. Condicions d’execució del servei

IV.1 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 s’afegeixin a les plataformes de veu i
videoconferència, per tal de garantir la continuïtat del servei i poder donar suport a noves
necessitats del servei. Per 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
Per l’elaboració de l’estructura organitzativa s’han de tenir en compte els requeriments de model
de relació establerts en el model de governança (capítol VII.5).

IV.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
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• 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)
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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 veu i videoconferència.
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.

IV.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 el CTTI definirà quina part de l’equip realitzarà la prestació del servei en
presencial a les instal·lacions de CTTI i quina part de l’equip realitzarà la prestació ubicacions de
l’adjudicatari o en altres ubicacions de la Generalitat.
La distribució inicial sol·licitada és:


Seu del CTTI: ubicació per defecte de l’equip de tramitació de peticions i incidències i
l’equip tècnic de suport (aproximadament 10-15 llocs de treball). Part d’aquest personal
es podrà desplaçar temporalment o indefinida a departaments i altres ubicacions amb
alta concentració d’usuaris si es necessari per millorar la prestació del servei.



Departament de Presidència: equip tècnic de suport ubicat habitualment a la seu de Sant
Honorat (1 lloc de treball).



Departament de Justícia: equip tècnic de suport ubicat habitualment a la Ciutat de la
Justícia (1 lloc de treball).



Departament d’Interior: equip tècnic de suport (aproximadament 5 llocs de treball). El
servei de telefonia d’aquest departament s’ha de gestionar completament amb personal
dedicat i que estigui presencialment a seus d’Interior (coordinació, operació, etc. de la
plataforma de telefonia OSV d’Interior).

En qualsevol moment durant l’execució del contracte, el CTTI es reserva el dret de 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.
Per l’equip que realitzarà la prestació en presencial a les instal·lacions de CTTI, el CTTI
proporcionarà el mobiliari del lloc de treball i serveis generals d’oficina. El proveïdor serà 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
ergonomia estipulats per la normativa vigent de la Generalitat i de l'Estat en la seva expressió
més exigent.
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IV.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 son, 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 l’entrega d’aquest
acomplint, 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 son 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 dels consums en trucades detallat per destins (intern, estatal,
internacional, Internet, etc.)

o

Per videoconferència: nombre d’usuaris de la MCU (interns i externs al servei,
màxim usuaris concurrents), nombre d’intervencions de suport tècnic on-line per
a realització de videoconferències, etc.

o

Número de serveis sense activitat en el període i en els darrers 3 mesos.

o

Nombre de tiquets de substitucions de terminals i accessoris, per avaries
imputables i no imputables a proveïdor.

o

Perfil d’ús per tipus de servei: Volum d’usuaris per franges horàries, dia de la
setmana, etc.
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Informe econòmic
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.

o

Informe de seguiment i control de la tarifa plana implantada.

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 6 “Acords de nivell
serveis” corresponent.

o

Penalitzacions aplicables per incompliment d’ANS.

Informe de seguretat
o

Incidents de seguretat durant el mes.

o

Abonats amb comportaments anòmals de consum.

Informe de capacitat de la infraestructura
o

Ocupació dels diferents elements de la infraestructura central.

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 VII.5.2.2) es requereixen informes a mida pels àmbits que ho sol·licitin.

o

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

Informes de tràfic de veu i videoconferència
o

Detall del tràfic generat pels diferents serveis, incloent tràfic on-net dins les
plataformes de veu i videoconferència, tràfic fix-mòbil, etc.

o

Detall de l’origen, destí, tipus de trucada, durada, cost, etc.

o

Trucades rebudes, efectuades, no cursades, etc.

o

Tràfic entrant i sortint a les plataformes i serveis.

IV.5 Formació i gestió del canvi
L’adjudicatari serà responsable de preparar contingut formatiu i de gestió del canvi així com de
fer les sessions de formació a diferents interlocutors vinculats als serveis prestats:
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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 3 sessions/any). Així mateix generarà el contingut
necessari per fer la gestió del canvi en nous serveis, funcionalitats, canvis, entre d’altres.



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
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

Manuals d’usuari del servei amb informació detallada de les prestacions i
funcionalitats

o

Descripció funcional dels serveis.

o

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

o

Disponibilitat contínua via web del contingut generat.

o

Accés a entorns de proves o de simulació.

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.
A més, l’adjudicatari haurà de proporcionar formació continuada (mínim 3 sessions/any)
per formar usuaris que ja disposin del servei però requereixin formació (reciclatge, nou
personal, etc.).
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

Guies ràpides.

o

Vídeos demostratius.

o

Casos pràctics, demostracions interactives, etc.

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. Es
potenciarà el contingut audiovisual i sistemes d’autoformació.
Tot el contingut destinat a SAU i usuaris finals als àmbits haurà d’estar com a mínim en català.

IV.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.
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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 telefonia 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 on 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.



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.

IV.7 Catàleg de serveis tecnològics
El CTTI dona 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,
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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.

IV.8 Suport a la realització de projectes
Es requereix com a part del servei un suport per portar a terme projectes relacionats amb els
serveis d’aquest contracte. En general, aquest suport estarà inclòs en els costos dels serveis, i
només tindrà cost addicional en el cas del suport presencial a actuacions o esdeveniments.
Aquest suport ha de permetre, entre d’altres:


Alta o trasllats de serveis entre seus o dins d’una mateixa seu.



Assessorament a configuració dels serveis a mida dels requeriments dels usuaris.



Suport remot a actuacions o esdeveniments.



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.

IV.9 Suport a consultes i peticions del servei
Es requereix com a part del servei una assistència telefònica per donar suport als usuaris en la
realització de peticions de nous serveis o modificacions de serveis existents.
Aquest suport ha de permetre, per exemple, aclarir dubtes sobre com omplir els formularis d’alta
del servei, resoldre consultes sobre què inclou el servei o alguna funcionalitats específica, etc.
Les característiques d’aquest suport son:


Accés al suport via telefònica per part dels usuaris.



No és obligatòria una transferència directa de trucades rebudes al SAU però sí establir
un contacte durant el mateix dia de recepció de la consulta.



Prestació del servei en horari laboral.



Resolució on-line de dubtes per fer peticions d’alta, baixa o modificació de serveis.

IV.10 Suport específic pel servei de videoconferència
Es requereix com a part del servei de videoconferència una assistència tècnica per donar suport
als usuaris en la realització de videoconferències i la resolució d’incidències.
Les característiques d’aquest suport son:


Accés al suport via telefònica per part dels usuaris.
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Transferència directa al suport de videoconferència de trucades rebudes al SAU que
requereixin suport (‘hot transfer’).



Prestació del servei en horari laboral.



Resolució on-line de dubtes per establir la videoconferència.



Suport on-line en la resolució d’incidències.



En cas de necessitar suport presencial, coordinació amb el personal a la seu. Aquest
personal pot ser d’aquest mateix contracte (tècnic in situ) o d’altres contractes que el
CTTI determini (actualment suport del contracte de lloc de treball).



Possibilitat de reservar recursos i suport per esdeveniments especials i sessions
crítiques:
o

Proves prèvies.

o

Configuració de la reserva i els terminals.

o

Control d’operació/realització durant l’esdeveniment o sessió.

IV.11 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.

La major part dels serveis d’aquest contracte no tenen diferències tecnològiques pel que fa a la
criticitat. El que s’ha indicat fins ara fa referència principalment als processos de gestió associats
i els recursos que s’hi dediquen. Com a excepció important, el servei integral de veu sí té definits
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diferents nivell tècnics de criticitat (solucions de supervivència) i de nivell de servei (temps de
resposta i resolució). Tot i que habitualment està relacionat, la criticitat de negoci no té perquè
coincidir amb la criticitat amb la que està contractat el servei.
Les seus de la Generalitat es categoritzen de la manera següent en funció de l’impacte en el
ciutadà i la criticitat dels processos que s’hi realitzen:


Grau 0 – Garantia de la vida de les persones – 559 seus
Seus on es realitzen activitats de les que en depèn directament la vida de les persones.
S’inclouen en aquesta categoria: edificis del 112, sales i comissaries, sales i parcs de
bombers, hospitals de l’ICS, CAPs i centre de control de carreteres.



Grau 1 – Benestar de les persones – 2.444 seus
Seus on es presten serveis essencials pel benestar de les persones. S’inclouen en
aquesta categoria: escoles, instituts, universitats, palau de justícia, ciutat de la justícia,
audiències i jutjats, centres penitenciaris i centres de menors.



Grau 2 - Rellevància política i institucional – 160 seus
Seus on té lloc activitat representativa i política de la Generalitat.



Grau 3 - Tràmits i serveis d’elevat impacte pel ciutadà – 522 seus
Seus que acullen la realització de tràmits relacionats amb aspectes econòmics, socials
o normatius.



Grau 4 - Tràmits i serveis recurrents pel ciutadà – 181 seus
Seus on s’hi presten serveis o es realitzen tràmits de baix impacte al ciutadà.

Es defineix com a seu crítica de negoci qualsevol de les vinculades a un dels nivells anteriorment
detallats, i per a les que estiguin incorporades al Centre de Control, caldrà que els adjudicataris
segueixin els procediments de gestió d’incidències definits pel CTTI per a aquesta tipologia de
seus.

IV.12 Recollida i reciclatge d’actius vinculats al servei
L’adjudicatari haurà de garantir la retirada i reciclatge de tot aquell equipament relacionat amb el
servei que es doni de baixa o s’hagi de substituir durant el contracte. Això inclou tots els actius
lligats al servei: terminals, centraletes i altre equipament de telefonia, equips de videoconferència,
cabines d’ús públic, accessoris, etc. Caldrà garantir l’esborrat de dades i configuracions així com
certificar el reciclatge.
Aquells actius que es puguin reutilitzar s’emmagatzemaran per futures peticions i la resta es
reciclaran de forma adequada.
No es requereix dins el servei la retirada d’equipament propietat del client no vinculat directament
al servei prestat (p.ex. racks, cablatge, guies, etc.).

IV.13 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.
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Els processos en què es basa per la gestió dels serveis son les bones pràctiques de la
metodologia ITIL adaptades als serveis.
Els processos es gestionen en 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 servei
d’atenció a usuaris (SAU), CTTI i qualsevol adjudicatari de serveis que intervingui en la gestió
dels processos de serveis. Addicionalment cada adjudicatari farà 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).
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.

IV.13.1

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.
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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.

IV.13.2

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
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
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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.



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.



Registrar les incidències proactives a l’eina i en el format que el CTTI determini.
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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.

IV.13.3

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, d’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, 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.



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.
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IV.13.4

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, d’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 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 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.



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.

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 79 de 134



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.

IV.13.5

Gestió d’esdeveniments i monitoratge

El procés Gestió d’Esdeveniments és una de les fonts d’entrada dels processos de 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 d’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, entre d’altres).



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, 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 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
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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, entre d’altres.
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.
IV.13.5.1

Monitoratge

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 d’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
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.
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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 d’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 d’extrem a extrem que permeti detectar interrupcions o degradacions en el servei.
El cost d’integració serà a càrrec del proveïdor de cada servei.
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 son 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 i
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multidepartament (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 son:



o

Definir les sondes funcionals “sintètiques” i “reals” segons els criteris establerts
pel CTTI amb la finalitat de garantir que les sondes comprovin als 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, entre d’altres.

o

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, entre
d’altres).

o

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

o

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 d’extrem a extrem, donar suport a
altres proveïdors per serveis multiproveïdor, noves iniciatives de monitoratge, entre d’altres).
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.

IV.13.6

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.
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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, d’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

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.

o

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 de no productius i hagin estat correctes.



Assegurar que els diferents entorns disponibles no productius estan alineats amb els de
producció i son 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.



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 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 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 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.
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Documentar els períodes crítics de negoci en l’ús dels serveis que presta l’adjudicatari,
tant si son 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.

IV.13.7

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, 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 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 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.



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.
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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.

IV.13.8

Gestió d’entregues i desplegaments

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.



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 d’extrem a extrem mitjançant la generació d’informes
de seguiment amb el format establert. És important saber que l’adjudicatari ha de
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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.
IV.13.8.1

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 gestió del servei
i es determinen els documents i els terminis de lliurament per a cada implicat i els terminis de
lliurament.
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:
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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 de atendre el
03.
Plantilla
Matriu
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 de les
08.
Plantilla
Gestio
de
aplicacions i els mòduls que composen el servei.
Modelat_CMDB.pptx
configuració
L’adjudicatari ha d’informar de les relacions amb les
(KBA00000181)
infraestructures que donen suport a les aplicacions.
10. Plantilla Monitoratge
Gestio
del
Detallar els passos a seguir per la sonda funcional que
(obligatòria en un servei
Monitoratge
simularà l’activitat de l’usuari.
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 (com per exemple, la integració amb el servei del SIC).

IV.13.9

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. Serà necessari que l’adjudicatari realitzi plans
de capacitat del serveis, especialment de les plataformes de telefonia i videoconferència.
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. Serà necessari que l’adjudicatari realitzi i lideri els plans de disponibilitat
dels serveis així com les proves necessàries per aconseguir la disponibilitat definida.
Son responsabilitats 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 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 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 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 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.

IV.14 Conciliació, acceptació del servei i facturació
El CTTI té establerts procediments de conciliació del 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)

IV.14.1

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, entre d’altres).
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.
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IV.14.2

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, entre d’altres.



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



Que es compleixi la lògica de facturació: no hi ha duplicats, no hi ha càrrecs
incompatibles, entre d’altres.



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

IV.14.3

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,
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.

IV.14.4

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.
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IV.14.5

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, entre d’altres,
tant de forma global per la Generalitat, com a nivell de departament, organisme, etc.

IV.15 Seguretat
Els principals objectius de la gestió de la seguretat son:


Gestió i seguiment de les vulnerabilitats dels actius objecte del contracte (plataformes,
terminals fixos, gravadors, equips de videoconferència, entre d’altres.) 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.

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.

IV.15.1

Requeriments generals de seguretat

L’adjudicatari haurà de donar compliment al marc normatiu de seguretat vigent de la Generalitat
de Catalunya. 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. En
especial aquella informació que afecti a la seguretat.
Compliment normatiu i legal1

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 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
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 son aplicades correctament i amb els procediments establerts de revisió i actualització.
Detecció i protecció
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 92 de 134

Posar a disposició i/o integrar amb el CESICAT aquelles solucions que garanteixin la detecció i
la protecció en front atacs contra el serveis i les seves infraestructures.
Garantir el desplegament dels serveis de diagnosi de la seguretat (anàlisi), protecció i reacció del
CESICAT.
Aportar eines per fer front a atacs de denegació de servei sobre els actius objecte del contracte.
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
En relació als gravadors de trucades de veu i videoconferències requerits en el contracte, 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, proves de recuperació de desastres
(com a mínim, una prova per cada tipologia de solució tecnològica i arquitectura) i proves de
recuperació de backups semestrals (una prova per cada tipologia de backup realitzat), d’aquells
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serveis i sistemes d’informació utilitzats per la Generalitat de Catalunya dins l’abast del contracte.
Concretament:


Proves de balanceig de canals de veu (digitals o primaris) de les plataformes.



Proves de balanceig de trucades entre nodes de plataformes de telefonia i
videoconferència.



Proves de plans alternatius de serveis de veu, videoconferència i xarxa intel·ligent
(activació de configuracions alternatives, desviaments a línies analògiques, etc.).

Gestió d’usuaris administradors
L’adjudicatari haurà de complir la guia de gestió de comptes d’administració de la Generalitat de
Catalunya.
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.
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.
Homologació d’equipaments
L’adjudicatari lliurarà models d’equipaments (terminals, accessoris, gravador, entre d’altres.) per
analitzar la seguretat dels mateixos.
El CESICAT informarà de les vulnerabilitats i riscos de l’equipament, que l’adjudicatari haurà de
corregir prèviament a la seva distribució/instal·lació.
CESICAT homologarà aquells equipaments que compleixin amb tots els requeriments de
seguretat establerts.
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
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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.

IV.15.2

Requeriments de seguretat específics per servei

IV.15.2.1

Integral de veu

L’adjudicatari garantirà, en la mesura que sigui possible tècnicament, que la solució integral de
veu permet el xifratge de les comunicacions entre extensions d’una plataforma o centraleta de
veu així com entre les plataformes o centraletes de la Generalitat.
La gestió de certificats pel xifrat de les comunicacions serà a càrrec del CESICAT, que generarà
els certificats corresponents.
Per garantir la seguretat en el servei destinat a usuaris VIP es requereixen els següents punts
específics en relació a contramesures electròniques i seguretat de les comunicacions:


Disposar de mesures per garantir que no es programi cap intercepció de comunicacions
il·legal sobre extensions corporatives.



Disposar d’una connexió remota, o en el seu defecte local, a totes les centrals des d’una
seu de la Generalitat (inicialment el complex Egara de Mossos de Sabadell) per tal de
disposar d’accés a l’assistent de programació/configuració de les centrals amb l’objectiu
d’accedir i supervisar la programació de les extensions i línies directes. Caldrà proveir el
software de gestió en cas necessari.



Facilitar l’accés als registres (logs) del les centrals per detectar canvis en les
programacions.



Facilitar l’accés (usuari/password) a l'esmentada configuració de les centrals
d’administrador.



Facilitar la documentació tècnica de les centrals, característiques, capacitats i
programació de les mateixes.



L’adjudicatari facilitarà un mapa de la xarxa de la interconnexió de les centrals, edificis
on estan ubicades i distribució de les extensions. L’adjudicatari realitzarà una formació
bàsica de cada model de central al personal responsable de la supervisió.

Aquests aspectes es proposen amb la intenció de poder detectar programacions no desitjades
sobre les plataformes corporatives que donen servei a personal VIP de la Generalitat. No es
preveu inicialment fer-ne un ús global en tot el servei.
Arribat el cas de disposar d’un requeriment judicial ha de ser possible programar sobre un usuari
o extensió "ports mirall" que puguin ser utilitzats per escoltar converses telefòniques.
IV.15.2.2

Videoconferència

La solució de videoconferència haurà de ser homologada pel CESICAT en termes de seguretat
de la informació. De forma coordinada amb CESICAT, s’analitzaran els riscos de seguretat i es
plantejarà un pla d’acció per la seva correcció, previ desplegament de la solució.
La solució haurà de garantir:


Traçabilitat de totes les accions portades a terme per l’administrador de la plataforma i
lliurament d’aquestes a CESICAT en els termes que s’estableixin.
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Ús de protocols i algorismes de xifrat considerats segurs en el moment de la implantació
de la solució.



Un mecanisme d’autenticació robust, preferiblement amb GICAR o amb un mecanisme
d’autenticació equivalent gestionat per la Generalitat.



La incorporació de certificats digitals (generats i gestionats pel CESICAT) que permetin
l’autenticació dels participants per evitar la intervenció de les comunicacions.



L’existència d’un procediment robust d’altes i baixes d’usuaris de la plataforma, per evitar
un ús no desitjat o il·lícit de la plataforma.

La solució de videoconferència ha de garantir que les comunicacions entre els usuaris son
segures, amb protocols robustos i que garanteixin la impossibilitat d’atacs de man-in-the-middle
o d’interceptació de les comunicacions. Les comunicacions entre usuaris de la plataforma no
poden ser escoltades pels operadors de la mateixa (sense autorització).
IV.15.2.3

Xarxa Intel·ligent

Disposar de mecanismes que permetin fer front a atacs de denegació de servei dirigits cap a la
xarxa intel·ligent:


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).

Caldrà establir des de l’inici del servei un protocol de coordinació amb CESICAT i amb el Cos de
Mossos d’Esquadra per la gestió d’incidents de ciberseguretat que puguin afectar al servei i a la
Generalitat de Catalunya.

IV.16 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.
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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.
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.

IV.17 Qualitat
L’adjudicatari ha de vetllar per l’excel·lència i millora contínua dels processos, components
tècnics i serveis sota el seu abast.
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.

IV.18 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 son 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.10.4, 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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IV.19 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 son les eines actuals disponibles però el CTTI podrà incorporar altres eines que
consideri.

IV.19.1

Eines de gestió del servei

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

IV.19.2

Eines de suport al procés de facturació

El CTTI disposa de dues eines vinculades al procés de facturació i validació del servei rebut:


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
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facturació establertes. Aquesta eina permet la consulta de costos per part de CTTI i
proveïdors i la imputació d’aquests costos cap als clients.


IV.19.3

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.

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

IV.19.4

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.

IV.19.5

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.
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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V. Fases de la prestació del servei

V.1 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.

V.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.



El pla de transició ha de garantir que no hi haurà cap interrupció del servei i que es
realitzarà una transferència de coneixement adequada.
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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.

V.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.

V.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 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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V.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, entre d’altres.).
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.

V.2.4

Especificitats de la transició dels serveis

Per alguns dels serveis objecte d’aquesta licitació cal tenir en compte els següents aspectes
específics.
V.2.4.1

Servei integral de veu

Durant la fase de transició el nou adjudicatari ha d’assumir el servei mantenint les configuracions
existents i els processos de gestió prèviament existents. En el moment que es garanteixi aquesta
transició el servei passarà a ser prestat pel nou adjudicatari.
Aquest contracte té com a requeriment assumir la gestió de les plataformes de veu existents i els
equipaments a les seus d’usuaris. Per fer-ho cal que el nou adjudicatari traslladi els equips de
plataformes centrals que estiguin en ubicacions de l’actual adjudicatari cap a CPD propis o de la
Generalitat, de forma acordada amb el CTTI. L’allotjament en CPD propis del proveïdor entrant
no suposarà un cost addicional a l’oferta. El detall de les ubicacions i nodes a traslladar està
descrit al capítol III, Inventari d’actius lligats al servei.
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El nou adjudicatari haurà de mantenir tota la numeració utilitzada pel servei; en cas que hi hagi
excepcions les haurà d’acordar amb el CTTI i amb l’àmbit i la seu afectades.
Pel servei integral de veu, en seus sense telefonia IP, es demana mantenir els serveis existents
fins que es puguin transformar cap a servei integral de veu IP. En aquests serveis el pla de
transició del servei ha d’incloure:


Assumir el manteniment i gestió del servei.



Analitzar les línies de telefonia (actualment prestades com a servei de connectivitat de
veu) incloses en cada servei i adequar l’inventari i facturació a aquest nou servei (servei
integral de veu).



Una racionalització del servei i reducció de serveis no necessaris. Mantenir les línies
estrictament necessàries, substituir les línies de veu externes a la centraleta per serveis
dins la centraleta (p.ex. faxos, terminals aïllats, entre d’altres.), etc.

V.2.4.2

Servei de connectivitat de veu

El nou adjudicatari ha de gestionar tots els processos que consideri necessaris per assumir tots
els serveis. Això ha d’incloure tots els processos de portabilitats, canvis de titularitat, renovació
de serveis, entre d’altres. 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 assumirà el servei mantenint les configuracions prèviament existents, en
especial les relacionades amb:


Numeració pública (capçaleres i números directes).



Agrupacions de línies.



Serveis de valor afegit, bústies, desviaments, etc.

Cal gestionar durant la fase de transició el canvi en la modalitat de servei de les línies de veu
connectades a centraletes no IP que passaran a estar incloses en el servei de telefonia corporatiu
i deixaran de considerar-se serveis de connectivitat de veu.
V.2.4.3

Servei de videoconferència

Aquest contracte té com a requeriment assumir la gestió dels equipaments de les seus d’usuaris.
Pel que fa a la plataforma del servei de videoconferència, l’adjudicatari haurà de desplegar-la i/o
configurar-la i migrar-hi tots els terminals actualment en servei durant aquesta fase. Hi ha
diferents escenaris possibles, segons l’oferta del licitador, per la plataforma central:


Desplegar un servei amb una plataforma dedicada a la Generalitat.



Desplegar un servei amb una plataforma compartida amb altres clients, sempre i quan
compleixi els requeriments d’aquest plec.

El nou adjudicatari ha de gestionar tots els processos que consideri necessaris per assumir tots
els serveis.
V.2.4.4

Servei de xarxa intel·ligent

Durant la fase de transició el nou adjudicatari ha de migrar tots els serveis existents garantint que
es mantenen les configuracions prèviament existents, en especial les relacionades amb:


Numeració de serveis de xarxa intel·ligent.
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Programació i desviaments a numeracions de destí.



Arbres d’encaminament i locucions.



Estadístiques d’ús.

El nou adjudicatari ha de gestionar tots els processos que consideri necessaris (portabilitats,
canvis de titularitat, etc.).
V.2.4.5

Servei de terminació de tràfic de veu

L’adjudicatari haurà de gestionar tot el tràfic entrant i sortint i assumir-lo sense tall de servei ni
pèrdua de trucades.
La implantació del concepte de tarifa plana en el servei integral de veu i videoconferència
implicarà que durant la fase de transició calgui tenir en compte els següents punts:


Implantar mecanismes de control per detectar abusos en la realització de trucades.



Implantar mecanismes de revisió periòdica de les tarifes i detecció de desviaments
respecte el tràfic previst.

Durant la transició del servei també caldrà implantar la gestió de trucades via el nus de
comunicacions multimèdia i l’adaptació al pla de numeració corporatiu.
V.2.4.6

Servei de manteniment de centraletes

Per aquest servei, el pla de transició ha de considerar el fet d’assumir el manteniment i gestió
dels equips existents en cada ubicació, fins que es puguin transformar cap al servei integral de
veu o un altre servei que més s’adeqüi a les necessitats de l’àmbit i la seu.

V.3 Pla d’evolució del servei
V.3.1

Característiques del pla d’evolució

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 IV.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:
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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.

V.3.2

Especificitats del pla d’evolució dels serveis

A banda dels criteris generals, els mecanismes d’evolució han de tenir en compte els següents
punts específics per alguns dels serveis licitats.
V.3.2.1

Servei integral de veu

En aquest servei es preveu que puguin presentar-se oportunitats d’evolució importants durant la
vigència del contracte. En especial cal tenir en compte els següents punts:


Incorporació de noves funcionalitats que no s’hagin previst inicialment, i que l’evolució
del mercat i de la demanda facin que el CTTI decideixi incorporar-les.



Incorporació de noves tipologies d’usuari.



Incorporació de noves tipologies de seus.

Pel que fa als serveis integral de veu que es presten amb equipament local, cal definir un pla
d’evolució a telefonia IP que tingui en consideració els següents punts:


La configuració del servei previ pot no ser coneguda o de difícil obtenció ja que implica
participació dels usuaris, accés a equips obsolets, entre d’altres.



Cal disposar d’un servei estàndard que compleixi el màxim dels requeriments de la
Generalitat (establir perfils de seus) i permeti assumir el servei de forma ràpida.



Cal definir mecanismes per poder adaptar a posteriori el servei a les necessitats de cada
seu.



Cal disposar de diferents solucions tecnològiques que permetin adaptar-se als diferents
escenaris que es podran trobar.

Tot i que aquesta evolució es pugui començar a realitzar immediatament després de la fase de
transició, cal considerar que, a causa de les adequacions d’infraestructures i tasques de gestió
del canvi amb els usuaris que caldrà realitzar, serà progressiu i es farà de forma continuada
durant la vigència del contracte.
El ritme d’evolució ha de considerar la substitució d’un mínim de 10.000 terminals a l’any, els
costos dels quals estan inclosos en el preu recurrent del servei. Anualment, es revisarà la
volumetria realment executada en seu del comitè executiu i, en cas que no s’arribi al mínim
establert, el CTTI podrà decidir entre traslladar la volumetria no executada als anys posteriors o
bé repercutir-la en una disminució de les tarifes del servei.
En aquelles ubicacions en què l’adequació tecnològica sigui complexa o no sigui beneficiosa per
a la Generalitat, el CTTI podrà decidir migrar el servei a un basat en tecnologia mòbil.
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V.3.2.2

Servei de connectivitat de veu

En aquest servei cal preveure una gradual obsolescència de les tipologies de línies tradicionals
(no IP), que requereixi la seva substitució per tecnologies vigents i equivalents. Els licitadors
presentaran propostes d’evolució d’aquests serveis cercant la màxima compatibilitat amb les
instal·lacions dels usuaris i el mínim impacte del canvi tecnològic.
En el cas de les tipologies IP poden presentar-se oportunitats d’evolució durant la vigència del
contracte. En especial, cal tenir en compte els següents punts:


Incorporació de noves tipologies de línies o canals IP.



Incorporació de nous equips de client a connectar amb línies o canals IP.



Incorporació de noves funcionalitats que no s’hagin previst inicialment, i que l’evolució
del mercat i de la demanada facin que el CTTI decideixi incorporar-les.

V.3.2.3

Servei de videoconferència

En aquest servei es preveu que puguin presentar-se oportunitats d’evolució durant la vigència
del contracte. En especial cal tenir en compte els següents punts:


Incorporació de noves funcionalitats que no s’hagin previst inicialment o que l’evolució
del mercat i de la demanda facin que el CTTI decideixi incorporar-les.



Incorporació de noves tipologies d’usuari.



Una major integració amb les comunicacions unificades.

V.3.2.4

Servei de multiconferència de veu i vídeo

En aquest servei es preveu que puguin presentar-se oportunitats d’evolució durant la vigència
del contracte. En especial cal tenir en compte els següents punts:


Incorporació de noves funcionalitats que no s’hagin previst inicialment o que l’evolució
del mercat i de la demanda facin que el CTTI decideixi incorporar-les.



Incorporació de noves tipologies d’usuari.



Una major integració amb les comunicacions unificades.

V.3.2.5

Servei de terminació de tràfic de veu

En aquest servei es preveu que puguin presentar-se oportunitats d’evolució importants durant la
vigència del contracte. En especial cal tenir en compte els següents punts:


Evolució de les tarifes tal com es descriu al procediment de revisió periòdica de les tarifes
del document administratiu.



La gestió de trucades via el nus de comunicacions multimèdia o les trucades entre fix i
mòbil pot patir variacions a petició del CTTI si així ho requereixen motius tècnics o
econòmics.



El pla de numeració de la Generalitat pot requerir modificacions importants per integrar
la numeració fixa i mòbil, utilitzar la numeració interna curta i llarga, etc.
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V.3.2.6

Servei de manteniment de centraletes

El licitador presentarà un pla per transformar les centraletes en manteniment al servei integral de
veu, mantenint i millorant les prestacions actuals del servei i la numeració. En general, caldrà
tenir en compte les mateixes consideracions que per l’evolució del servei integral de veu.

V.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
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.

V.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.
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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 el maquinari de la seva propietat adscrit als serveis objecte
del contracte al nou proveïdor entrant o a terceres parts anomenades CTTI. La valoració
dels equips es realitzarà per un tercer utilitzant el criteri de “preu de mercat” o, si no és
possible, sostraient al seu preu inicial de compra el cost de l’amortització lineal a 48
mesos sense valor residual. El nou proveïdor entrant o les terceres parts anomenades
CTTI, podran realitzar la compra de tots o part dels equips. L’adjudicatari indicarà a la
seva oferta la part del cost imputable a servei i la part imputable a amortització
d’equipament. Igualment, a les revisions anuals periòdiques s’indicarà el cost
d’amortització pendent de cada equip instal·lat.



L’adjudicatari haurà d’oferir tota l’ajuda en la transferència de llicències de programari al
CTTI, o a terceres parts anomenades per aquest.



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.

V.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:


Valoració d’actius relacionats amb els serveis prestats: plataformes de veu i
videoconferència, centraletes no IP, equips centrals o a les seus d’usuaris, terminals, etc.



Traspàs de la informació i configuració de les seus i serveis gestionats: models
d’equipament i terminals, tipologies i agrupacions de línies, plans de numeració,
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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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VI. 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 de 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



ANS de mesura específics del servei integral de veu



ANS de mesura específics del servei de connectivitat de veu



ANS de mesura específics del servei de videoconferència



ANS de mesura específics del servei de xarxa intel·ligent



ANS de mesura específics del servei de manteniment de centraletes



ANS de mesura específics del servei de manteniment de telèfons d’ús públic



ANS de mesura específics del servei de multiconferència de veu i vídeo



ANS de mesura específics del servei de terminació de tràfic de veu

VI.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
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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.



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.

VI.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
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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.
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%.

VI.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 6, Acords de Nivell de Servei.

VI.3.1

ANS de mesura generals

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.GEN.IM.01

Informació de actualització de tiquet correcta

Qualitat

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.02

Informació de tancament de tiquet correcta

Qualitat

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.03

Tiquets resolts sense reclamació posterior
per part del client

Qualitat

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.04

Avaries repetides el darrer mes

Qualitat

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.05

Errors detectats a la CMDB responsabilitat
adjudicatari

Qualitat

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.06

Termini de lliurament informes de gestió del
servei

Reporting

Mensual
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Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.GEN.IM.07

Informes associats a incidències lliurats en
termini

Reporting

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.08

Desviament transformacions i migracions de
serveis

Gestió de
projectes

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.09

Fites i peticions en termini

Gestió de
projectes

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.10

Desviament mitjà en terminis

Gestió de
projectes

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.11

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

Seguretat

Mensual

TEL.VEU.GEN.IM.12

Termini d’implantació de monitoratge de
serveis crítics

Gestió
esdeveniments

Sota
demanda

Categoria

Periodicitat

VI.3.2

ANS de mesura comuns a tots els serveis

Codi

Nom

TEL.VEU.COM.IM.01

Temps màxim de resposta a incidències

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.02

Temps màxim de resposta a peticions

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.03

Temps màxim d’execució de les baixes de
serveis

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.04

Temps màxim de resolució de consultes
tècniques de serveis individuals

Consultes

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.05

Temps màxim de resposta a consultes
comercials o d’enginyeria

Consultes

Mensual

Qualitat

Mensual

TEL.VEU.COM.IM.06

VI.3.3

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

ANS de mesura específics del servei integral de veu

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.CORP.IM.01

Disponibilitat de la plataforma de veu

Disponibilitat
de servei

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.02

Temps màxim de provisió de serveis –
Servei full IP

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.03

Temps màxim de provisió de serveis –
Servei no full IP

Gestió de la
provisió

Mensual
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Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.CORP.IM.04

Temps màxim de modificació del servei –
Canvis de configuració del servei

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.05

Temps màxim de modificació del servei –
Altres modificacions

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.06

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables – Servei
estàndard

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.07

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables – Servei crític
o molt crític

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.08

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables – Servei estàndard

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.CORP.IM.09

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables – Servei crític o molt crític

Gestió
d'incidències

Mensual

VI.3.4

ANS de mesura específics del servei de connectivitat de veu

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.CON.IM.01

Temps màxim de provisió de serveis de
connectivitat de veu – Modalitats de servei
línia analògica, bàsics XDSI i canals IP

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.02

Temps màxim de provisió de serveis de
connectivitat de veu – Modalitat de servei
primari XDSI

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.03

Temps màxim de provisió de serveis de
connectivitat de veu – Modalitat de servei
ocasional

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.04

Temps màxim de modificació del servei de
connectivitat de veu

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.05

Temps màxim de resolució d’incomunicacions
imputables del servei de connectivitat de veu

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.CON.IM.06

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables del servei de connectivitat de veu

Gestió
d'incidències

Mensual

VI.3.5

ANS de mesura específics del servei de videoconferència

Codi

Nom

TEL.VEU.VIDEO.IM.01

TEL.VEU.VIDEO.IM.02
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Categoria

Periodicitat

Disponibilitat de la plataforma de
videoconferència

Disponibilitat
de servei

Mensual

Temps màxim de provisió de serveis

Gestió de la
provisió

Mensual
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Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.VIDEO.IM.03

Temps màxim de provisió d’accessoris

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.04

Temps màxim de modificació del servei –
Modificació de configuració

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.05

Retard de temps màxim per atendre
videoconferències concertades

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.06

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables sense
substitució d'equipament

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.07

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables amb
substitució d'equipament

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.VIDEO.IM.08

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables

Gestió
d'incidències

Mensual

VI.3.6

ANS de mesura específics del servei de xarxa intel·ligent

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.SXI.IM.01

Disponibilitat de la plataforma de xarxa
intel·ligent

Disponibilitat
de servei

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.02

Temps màxim de provisió del servei de xarxa
intel·ligent

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.03

Temps màxim de modificació del servei de
xarxa intel·ligent

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.04

Temps màxim de resolució d’incomunicacions
imputables del servei de xarxa intel·ligent

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.SXI.IM.05

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables del servei de xarxa intel·ligent

Gestió
d'incidències

Mensual

VI.3.7

ANS de mesura específics del servei de manteniment de centraletes

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat
Mensual

TEL.VEU.CENTR.IM.02

Temps màxim de modificació del
servei de manteniment de centraleta

Gestió de la
provisió

TEL.VEU.CENTR.IM.03

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables del
servei de manteniment de centraleta
- Estàndard

Gestió
d'incidències

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables del

Gestió
d'incidències

TEL.VEU.CENTR.IM.04
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Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

servei de manteniment de centraleta
– Modalitat 24x7
TEL.VEU.CENTR.IM.05

TEL.VEU.CENTR.IM.06

VI.3.8

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables del servei de
manteniment de centraleta Estàndard

Gestió
d'incidències

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables del servei de
manteniment de centraletaModalitat 24x7

Gestió
d'incidències

Mensual

Mensual

ANS de mesura específics del servei de manteniment de telèfons d’ús
públic

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.STP.IM.02

Temps màxim de modificació del servei
de telèfons d’ús públic

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.STP.IM.03

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables del
servei de de telèfons d’ús públic

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.STP.IM.04

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables del servei de de telèfons
d’ús públic

Gestió
d'incidències

Mensual

VI.3.9

ANS de mesura específics del servei de multiconferència de veu i vídeo

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.MUL.IM.01

Disponibilitat de la plataforma de
multiconferència de veu i vídeo

Disponibilitat
de servei

Mensual

TEL.VEU.MUL.IM.02

Temps màxim de provisió del servei de
multiconferència de veu i vídeo

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.MUL.IM.03

Temps màxim de modificació del servei de
multiconferència de veu i vídeo

Gestió de la
provisió

Mensual

TEL.VEU.MUL.IM.04

Temps màxim de resolució d’incomunicacions
imputables del servei de multiconferència de
veu i vídeo

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.MUL.IM.05

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables del servei de multiconferència de
veu i vídeo

Gestió
d'incidències

Mensual
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VI.3.10

ANS de mesura específics del servei de terminació de tràfic de veu

Codi

Nom

Categoria

Periodicitat

TEL.VEU.TRAFIC.IM.01

Disponibilitat global del servei

Disponibilitat
de servei

Mensual

TEL.VEU.TRAFIC.IM.02

Temps màxim de resolució
d’incomunicacions imputables

Gestió
d'incidències

Mensual

TEL.VEU.TRAFIC.IM.03

Temps màxim de resolució d’avaries
imputables

Gestió
d'incidències

Mensual

VI.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.

VI.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.
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.

VI.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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VII. Model de relació de governança del contracte

VII.1 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 quest 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 entitat de la Generalitat.



Eficiència: Optimitzar l’ús dels recursos gràcies a la cerca d’eficiències, sinèrgies i
optimització



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.

VII.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.

VII.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.

VII.4 Context
VII.4.1

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.
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
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 120 de 134

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
del 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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VII.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: Son 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: Son 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 Generalitat, etc.
Peticions: Son 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, entre d’altres.
Incidències: Son 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 puc 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 de serveis
tecnològics 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 necessites), 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.

VII.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.

VII.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.
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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.



Responsables de serveis: El proveïdor assignarà un responsable per cadascun dels
serveis prestats 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 haurà d’assignar un
responsable de servei específicament a cada departament o entitat al que presti
servei. Haurà també d’assignar un responsable del servei des de la perspectiva
tranversal del mateix. Les seves principals responsabilitats son:



o

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

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

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

o

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

o

A nivell transversal analitzaran les modificacions en abast i cost del servei que
es puguin derivar, i interpretaran aquestes modificacions respecte els contractes
vigents. En cas que no impliquin una modificació contractual, han de ser els
garants de formalitzar i implementar internament a la seva organització els
acords presos.

o

Asseguraran la bona col·laboració entre els diferents adjudicataris amb qui s’han
de relacionar per tal de millorar el servei de negoci final.

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
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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

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
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.
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VII.5.2

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, entre d’altres).

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
l’aplicació ràpida de mesures de protecció i contenció davant amenaces o
ciberincidents, disposar d’informació vinculada al dispositiu, etc.).

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
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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.

VII.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.
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.
VII.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, son 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
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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.

VII.5.3

Nivells del Model de Relació

Els nivells funcionals del model de relació son 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.
VII.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.
VII.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.

VII.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 de 5 a 10 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.
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(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 ...).
VII.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.

- Responsable del Contracte
- Responsable del servei
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-

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.

- Responsable de compte

-

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

- Responsable de serveis

-

- Responsables dels àmbits
d’execució específics (si
escau)

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.

Altres assistents (si escau)

Generalitat
- Responsable CESICAT (si
escau)
Proveïdor

Entrades

Sortides

Informes i quadres de comandament de seguiment
del servei segons definit en l’apartat IV 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

Periodicitat
Quadrimestral

VII.5.4.2

Comitè operatiu transversal

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)
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Altres assistents (si escau)

Proveïdor
- Responsables de serveis
- Responsables operatius 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 IV Informes de seguiment i
estadístiques del servei

Acta

Anàlisi i propostes de millora

Propostes al comitè executiu transversal

Decisions a prendre

Nous procediments operatius

Periodicitat
Mensual

VII.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.
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

- Responsable de servei d’àmbit

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

-

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 IV Informes de seguiment i
estadístiques del servei

Acta
Propostes al comitè executiu transversal
Nous procediments operatius

Anàlisi i propostes de millora
Context: Nomes necessitats del departament o
entitat
Decisions a prendre
Periodicitat
Mensual

VII.5.4.4

Comitè operatiu tranversal de Seguretat

Títol
Comitè operatiu transversal de seguretat
Participants

Objectius / Temes

CTTI

-

- 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.

o

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

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
- Responsable de seguretat del
proveïdor (RSP)
- Altre personal operatiu

-

Escalat de problemes

-

Tractament de les problemàtiques específiques

Entrades

Sortides

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

Acta
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Anàlisi i propostes de millora
Periodicitat
Quadrimestral
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VIII.Annexes

Relació d’annexos referenciats al plec per al lot 1

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 – Lot1-2-3”

ANNEX 6 - Acords de nivell de servei
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 6 - Acords Nivell de Servei - Lot 1”

ANNEX 9 – Inventari de serveis
Contingut annex a l’arxiu: “Annex 9 - Inventari serveis – Lot1”
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