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1. OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
L’objecte d’aquest plec és la definició de les condicions que han de complir els serveis
de:
1. suport als usuaris de l’Ajuntament i els Patronats
2. manteniment dels desenvolupaments web
3. assistència tècnica en la configuració i operació
4. hostatge
dels diferents llocs web de l’Ajuntament i els Patronats municipals que en depenen.

2. SITUACIÓ INICIAL
2.1. Entorns d’actuació
L’Ajuntament de Vila-seca disposa dels següents espais web:
A) Ajuntament:
1) La Seu Electrònica municipal (https://seuelectronica.vila-seca.cat), que
al seu torn conté el Portal de Transparència
(https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/portal-transparencia/inici).
2) La web de l’Ajuntament (http://www.vila-seca.cat).
3) La web de la Biblioteca municipal (http://www.bibliotecavila-seca.cat/).
4) La web del Servei d’Ocupació i Creació d’Empreses (SOCE) de Vilaseca (https://www.soce.cat/es/).
5) La web del Punt d’informació Juvenil de l’Ajuntament de Vila-seca
(http://www.joventutvila-seca.cat/)
B) Patronat municipal de Música:
1) La Seu Electrònica del Patronat municipal de Música
(https://seumusica.vila-seca.cat/es/web/guest/inici), que al seu torn
conté el Portal de Transparència del Patronat
(https://seumusica.vila-seca.cat/es/web/portal-transparencia/inici).
2) La web del Patronat municipal de Música
(https://www.vila-secamusica.cat/web/guest/home).
C) Patronat municipal de Turisme:
1) La Seu Electrònica del Patronat municipal de Turisme,
(https://seu-e.cat/es/web/pmturismevilaseca) que al seu torn conté el
Portal de Transparència del Patronat municipal de Turisme
(https://seu-e.cat/web/pmturismevilaseca/govern-obert-i-transparencia).
2) La web del Patronat Municipal de Turisme
(http://www.lapinedaplatja.info/).
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Les Seus electròniques s’executen en un servidor dedicat, diferenciat de la resta de
llocs web.

2.2. Dimensió organitzativa
L’Ajuntament de Vila-seca està format per l’Ajuntament en si mateix i per dos
Organismes Autònoms de caràcter administratiu, sota la figura jurídica de Patronats,
que són el Patronat Municipal de Música i el Patronat Municipal de Turisme. Cada
entitat disposa d’ubicacions físiques diferents en el municipi. Les tres entitats es troben
connectades en una MAN d’alta capacitat.
L’Ajuntament de Vila-seca té al voltant dels 130 usuaris, dels quals 15 són usuaris de
algun dels llocs web objecte del present concurs.
El Patronat Municipal de Música té al voltant d’uns 80 usuaris, dels quals 5 són usuaris
d’algun dels llocs web objecte del present concurs.
El Patronat Municipal de Turisme té al voltant d’uns 15 usuaris, dels quals 3 són
usuaris d’algun dels llocs web objecte del present concurs.

3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI A CONTRACTAR
L’objecte d’aquesta contractació és la provisió dels serveis de suport als usuaris de
l’Ajuntament i els Patronats en la entrada de continguts i gestió dels respectius CMS;
del manteniment i nous desenvolupaments dels llocs web; d’assistència tècnica en la
configuració i operació dels servidors i la infraestructura necessària i d’hostatge
d’aquests.

3.1. Suport als usuaris
El suport als usuaris, consistirà en:
1) Per una part, en atendre i resoldre les consultes i incidències que els usuaris
de l’Ajuntament i els Patronats municipals puguin plantejar en l’edició i
publicació dels continguts i la gestió dels documents (o qualsevol altre tipus de
contingut) del conjunt de llocs web que s’enumeraran posteriorment. El suport
als usuaris pot comportar la entrada de continguts en els casos que
l’Ajuntament ho estimi necessari, bé per volums de treball sobrevinguts, bé per
insuficiència de capacitats del personal propi.
2) Per l’altre, en monitoritzar la normativa d’aplicació a la Seu Electrònica, el
Portal de Transparència i els altres espais web de l’Ajuntament i del Patronats
municipals per implementar les solucions tecnològiques que pertoquin, previ
comunicat al responsable del Departament de Serveis Informàtics de

5 | 37

Plec de prescripcions tècniques de la contractació dels serveis de suport, manteniment, assistència
tècnica i hostatge de les Seus Electròniques i diversos espais webs de l’Ajuntament de Vila-seca

l’Ajuntament, o en qui delegui.
3.2. Manteniment
El servei de manteniment dels desenvolupaments web realitzats pels llocs web que
posteriorment es detallaran, comportarà diverses tasques:
1) en primer lloc, el manteniment correctiu i preventiu dels desenvolupaments
realitzats,
2) en segon lloc, el desenvolupament del codi necessari per implementar les
integracions de les Seus Electròniques o els altres espais web de l’Ajuntament i
els patronats municipals, amb les eines i serveis del Consorci AOC (o d’altres
ens supra-municipals).
3) En tercer lloc la construcció d’un nou lloc web (Vila-seca Open Data) per oferir
els conjunts de dades dels accessos als diferents llocs web (obtinguts en el Lot
4) com a dades obertes. El format dels conjunts de dades, les seves
característiques, la freqüència d’actualització i la determinació del repositori on
residiran les dades es determinaran posteriorment a l’adjudicació, utilitzant els
servidors web existents, eines de programari lliure CKAN i els CMS’s que es
descriuran oportunament. Per la construcció d’aquest web es seguiran els
patrons de disseny que l’Ajuntament proveirà. Aquest espai web haurà d’estar
operatiu no més enllà dels següents 9 mesos posteriors a la signatura del
contracte. Per la construcció d’aquest nou espai web, s’atendrà al que disposa
el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs
web i aplicacions per a dispositiu mòbils del sector públic.
4) per últim, l’anàlisi, programació, proves i implementació de nous components o
mòduls, derivats de noves necessitats aparegudes durant la vigència del
contracte, amb un màxim de 900 hores anuals dedicades explícitament a
aquest desenvolupament.
3.3. Assistència tècnica
1) El servei d’assistència tècnica de la infraestructura dels llocs web enumerats
al punt anterior, comportarà diverses tasques:
a) per una part, la configuració, monitorització i actualització dels
mecanismes de seguretat, l’aplicació de la política de còpies i
recuperació, i la realització de tot allò que sigui necessari per garantir la
disponibilitat, accessibilitat, integritat i traçabilitat de les Seus
Electròniques de l’Ajuntament i el Patronat de Música. Així mateix,
l’assistència tècnica inclourà la tècnica de sistemes respecte la
configuració, operació i monitorització dels elements de comunicacions
necessaris (servidors de DNS, equips tallafocs, etc.) pel funcionament
correcte del conjunt de llocs web dels que es contracta el hostatge en el
Lot 4.
b) per altre, dins d’aquest apartat, el manteniment i actualització a les
darreres versions disponibles dels diferents components que conformen
el conjunt de llocs web sobre els que es prestarà el servei d’hostatge,
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que es considera fonamental per tal de minorar els riscos associats a la
degradació de la seguretat en les seves diferents dimensions.
c) Així mateix, l’obtenció periòdica mensual de les estadístiques
d’accessos a les seus electròniques i als altres espais web de
l’Ajuntament i els patronats municipals obtingudes de l’adjudicatari dels
serveis de hostatge (Lot 4) i la seva disposició en la web de dades
obertes que l’adjudicatari dels serveis de manteniment (Lot 2) haurà
construït.
3.4. Hostatge
3.4.1. Abast
1) El servei d’hostatge comprendrà disposar dels servidors necessaris pels
següents llocs web:
1) la Seu Electrònica (i el Portal de Transparència, que forma part
d’aquesta) de l’Ajuntament de Vila-seca,
2) la web municipal de l’Ajuntament,
3) la web de la Biblioteca municipal,
4) la web del Servei d’Ocupació i Creació d’Empreses (SOCE)
5) la web del Punt d’informació Juvenil de l’Ajuntament de Vila-seca
6) la Seu Electrònica (i el portal de Transparència que forma part
d’aquesta) del Patronat municipal de Música de Vila-seca,
7) la web del Patronat municipal de Música de Vila-seca,
8) la web del Patronat municipal de Turisme de Vila-seca,
9) la nova web a construir de “Vila-seca Open Data”
10) la web de Pre-producció i proves
2. Les instal·lacions sobre les que es prestin els serveis d’hostatge dels diferents
llocs web han d’estar ubicades a la Unió Europea.
3. Els serveis de DNS es consideren inclosos en el serveis d’hostatge.
4. L’hostatge de les seus electròniques -punts 1) i 6)- haurà de fer-se
necessàriament sobre instàncies dedicades del CMS en servidors dedicats.
5. Dins d’aquest apartat es considerà inclosa la monitorització dels accessos i les
visites del conjunt de llocs web hostatjats.
3.4.2. Grups
Als efectes de clarificar la descripció dels diferents serveis requerits dels diferents llocs
web sobre els que es prestaran els serveis de hostatge, aquests s’agrupen en:
a) Grup Seu Electrònica: comprendrà la Seu electrònica de l’Ajuntament i la Seu
electrònica del Patronat municipal de Música.
b) Grup altres webs: comprendrà la web municipal de l’Ajuntament de Vila-seca,
la web de la Biblioteca municipal, la web del Servei d’Ocupació i Creació
d’Empreses (SOCE), la web del Punt d’informació Juvenil de l’Ajuntament de
Vila-seca, la web del Patronat municipal de Música de Vila-seca i la web del
Patronat municipal de Turisme de Vila-seca.
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3.4.3. Dades d’accessos
L’adjudicatari proveirà un conjunt de dades anonimitzades sobre els accessos a les
seus electròniques i als diferents servidors web hostatjats.

Les dades que caldrà proveir són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

nombre de visitants,
nombre de visites,
nombre de pàgines visualitzades,
grandària de les pàgines visualitzades,
nombre de peticions http,
durada mitjana de connexió al lloc web o a una pàgina determinada,
modalitat d’entrada al lloc web (orgànic, directament, etc.) per part dels
visitants,
motors de cerca utilitzats per trobar la URL del lloc,
paraules claus utilitzades en la cerca,
pàgines més visitades,
temps de visita de les pàgines més visitades,
pàgines d’entrada dels visitants,
pàgines de sortida del lloc web,
quant de temps s’estan els visitants en cada pàgina,
mitjana de pàgines visualitzades per visita

L’adjudicatari dels serveis de manteniment (Lot 2) vindrà obligat a construir i mantenir
un espai web (Vila-seca Open Data) que oferirà els diferents conjunts de dades a la
ciutadania, entre el dels accessos a les seus electròniques i als altres espais web de
l’Ajuntament i dels patronats municipals.

3.5. Entorns i serveis que es requereixen
Per clarificar l’indicat als punts anteriors, es mostra un esquema dels requeriments en
forma de taula.
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Serveis
de suport
a usuaris
Llocs web

Serveis de
Mantenim.

Serveis
d’assist.
tècnica

Serveis
de
Hostatge

(SU)

(MNT)

(AT)

(H)

Ajuntament de Vila-seca
1.

Seu electrònica i Portal de
Transparència de l’Ajuntament
de Vila-seca

SU

MNT

AT

H

2.

Web de l’Ajuntament de Vilaseca

SU

MNT

AT

H

3.

Web de la Biblioteca municipal

SU

MNT

AT

H

4.

Web del Servei d’Ocupació i
Creació d’Empreses (SOCE)

AT

H

5.

La web del Punt d’informació
Juvenil de l’Ajuntament de Vilaseca

SU

MNT

AT

H

Patronat municipal de Música de Vila-seca
6.

Seu electrònica i Portal de
Transparència del Patronat
municipal de Música de Vilaseca

SU

MNT

AT

H

7.

Web del Patronat municipal de
Música de Vila-seca

SU

MNT

AT

H

Patronat municipal de Turisme de Vila-seca
8.

Seu electrònica i Portal de
Transparència del Patronat
municipal de Turisme de Vila-

SU
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seca
9.

Web del Patronat municipal de
Turisme de Vila-seca

AT

H

AT

H

Servidors de PRE-Producció
10.

Servidor de PRE-Producció

3.6. Marc Normatiu aplicable
El marc normatiu aplicable és el que figura a continuació, sens perjudici d’altres
normes que puguin ser d’aplicació
1. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP);
2. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic;
3. RD 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat
a l’àmbit de l’administració electrònica modificat pel RD 951/2015, de 23
d’octubre de modificació del RD 3/2010, pel que es regula l’Esquema Nacional
de Seguretat a l’àmbit de l’administració electrònica i la normativa de
desplegament;
4. RD 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat a l’àmbit de l’administració electrònica i normativa de
desplegament;
5. Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya;
6. Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya;
7. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril
de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de dades,
RGPD);
8. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals (LOPDGDD);
9. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno;
10. Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern;
11. Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de
comerç electrònic (LSSICE);
12. Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de la
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informació.
13. Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a
dispositius mòbils del sector públic.
14. Norma UNE 139803:2012: Requisitos de accesibilidad para contenidos en la
Web.
15. EN 301 549: 2018 «Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios
de las TIC”

4. INFORMACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA
En aquest apartat es descriu la infraestructura de hostatge existent de:
a) les Seus Electròniques de l’Ajuntament i el Patronat de Música
b) els altres espais web hostatjats
4.1. Seus Electròniques de l’Ajuntament i el Patronat de Música
Actualment les dues Seus Electròniques estan hostatjades en dos Centres de Dadess,
connectats entre si. Amb idèntica configuració estan hostatjades els altres espais web
de l’Ajuntament i el Patronat municipal Música, que s’hostatgen en servidors diferents
de les Seus Electròniques, però que també es troben replicades en els dos Centres de
Dades indicats amb les següents característiques:

1. Els dos Centres de Dades estan situats en dos localitzacions de la Unió
Europea, allunyades més de 100 km de distància entre ells.
2. Els Centres de Dades es configuren en mode Actiu/Passiu, de manera que en
tot moment un d’ells serà l’actiu i l’altre el passiu.
3. A cada Centre de Dades hi han dos servidors que proveeixen del servei de
hostatge als servidors d’aplicacions, un per les Seus Electròniques, i altre per la
resta de webs.
4. Els dos servidors ataquen una granja de servidors MySQL on resideixen les
bases de dades d’aquestes aplicacions.
5. Les bases de dades es mantenen permanentment sincronitzades.
6. Les peticions que arriben als servidors, venen canalitzades per un balancejador
de càrrega (loadbalancer) que monitoritza constantment la disponibilitat dels
serveis.
7. Inicialment, el Centre de Dades-1 està en mode “actiu” i en el cas que es
produeixi una caiguda del rendiment o del servei en el seu conjunt, el
loadbalancer redirigeix tot el tràfic al Centre de Dades “passiu” (Centre de
Dades-2) que passa a “actiu”.
Es mostra el diagrama de l’arquitectura:
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Addicionalment a aquesta infraestructura, es disposa d’un servei anomenat “Sonda de
disponibilitat”, que cada 0,5 segons i durant les 24 hores del dia, comprova l’estat de
les Seus Electròniques, la qual cosa permet conèixer la disponibilitat reals de les seus,
durant el període de temps que s’escaigui. Aquest sonda de disponibilitat és un servei
que l’adjudicatari dels serveis de hostatge (Lot 4) haurà de proveir. La sonda de
disponibilitat no podrà residir en el Centre de Dades que en cada moment estigui
“actiu”.

4.1.1. Servidors
Actualment, les Seus Electròniques utilitzen una instància del CMS Liferay Portal
Tomcat 7.0.40, executant-se aquest, al seu torn, sobre dos servidors CentOS 6.6 (un
actiu, i l’altre passiu) amb Apache Tomcat com a servidor web.

Les característiques dels servidors que hostatgen les Seu Electròniques són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
Cores: 8
Cache: 10240KB
RAM 4x 16384MB
Disks 3 x 2000 GB
Motherboard X9SRE/X9SRE-3F/X9SRi/X9SRi-3F
RAID: SOFT - 0/1
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h)
i)
j)
k)

NIC: FastEthernet
NAS: Nas Raid 1 100GB
Sistema Operatiu: CentOS release 6.6 (Final)
httpd-2.2.15

4.1.2. Càrrega estimada
Les Seus Electròniques estan dimensionades per acceptar 150 usuaris concurrents
amb 2.000 peticions de forma sostinguda per un període de 10 min, oferint temps de
resposta per sota dels 1,30 sg.

4.1.3. Entorn d’execució de les Seus Electròniques
a) Sistema Operatiu: CentOS
b) Versió del SO: 6.6
c) CMS: Liferay Portal Community Edition 6.1.2 CE
d) Actualitzacions del CMS: Automàtiques
e) Entorn d’execució: jdk1.7.0_79
f) Llenguatge de programació: Java
g) Servidor d’aplicacions: Apache Tomcat
h) Versió del servidor d’aplicacions: Tomcat 7.0.40
i) Memòria RAM requerida: 8 GB
j) Base de Dades: MySQL
k) Versió del SGBD: 5.7
l) Replica automàtica de la Base de Dades: 5.7 (Si)
m) Ocupació d’espai de la Base de Dades: 606 MB
n) Ocupació d’espai en FileSystem: 7.9 GB
o) Ocupació de disc actual: 7,9 GB
p) Certificat electrònic de lloc web pel domini: Si
q) Accés extern a recursos externs al propi CMS i servidor: No
r) Requereix ports o protocols específics: No
s) Autenticació d’usuaris: Mitjançant identificador i paraula de pas
t) Mitjana d’accessos mensuals del darrer any: 3.714
u) Mitjana d’accessos diaris del darrer any: 124
v) Accessos concurrents en hores punta: No es disposen
w) Durada dels accessos concurrents en hores punta: No es disposen
x) Altres requeriments addicionals:
a) Balanceig de càrrega amb LoadBalancer amb un segon node idèntic en
Centre de Dades-2
b) CMS estès, amb modificacions per garantir traçabilitat i condicions
d’integritat específiques.
4.2. Altres espais web
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Les webs que es detallen en aquest apartat estan hostatjades igualment en dos
servidors, funcionant en mode actiu el primer, i en mode passiu el segon, executant
CentOS 6.6 amb Apache Tomcat com a servidor web.
1.
2.
3.
4.

Web municipal de l’Ajuntament
Web de la Biblioteca municipal
Web del Patronat municipal de Música
Web del Patronat municipal de Turisme

4.2.1. Servidors
Les dades dels servidors que s’hostatgen els altres espais web municipals de
l’Ajuntament i del Patronat de Música són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
Cores: 8
Cache: 10240KB
RAM 4x 16384MB
Disks 3 x 2000 GB
Motherboard X9SRE/X9SRE-3F/X9SRi/X9SRi-3F
RAID: SOFT - 0/1
NIC: FastEthernet
NAS: Nas Raid 1 100GB
Sistema Operatiu: CentOS 5.6 (x64) CentOS release 6.6 (Final
httpd-2.2.15

4.2.2. Càrrega estimada
Els servidors de que s’hostatgen els altres espais web municipals de l’Ajuntament i del
Patronat de Música estan dimensionats per acceptar 400 usuaris concurrents amb
5.000 peticions per un període de 10 min.

4.2.3. Web de l’Ajuntament
Les dades de la web són:
1) Sistema Operatiu: CentOS
2) Versió del SO: 6.5 (Final)
3) CMS: Liferay 6.1.2 CE
4) Actualitzacions del CMS: Automàtiques
5) Entorn d’execució: jdk1.7.0_79
6) Llenguatge de programació: Java
7) Servidor d’aplicacions: Apache Tomcat
8) Versió del servidor d’aplicacions: tomcat-7.0.40
9) Memòria RAM requerida: 8G
10) Base de Dades: MySQL
11) Versió del SGBD: 5.1.71
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12) Replica automàtica de la Base de Dades: No
13) Ocupació d’espai de la Base de Dades: 2,6 MB
14) Ocupació d’espai en FileSystem: 39 GB
15) Ocupació de disc actual: 39 GB
16) Certificat electrònic de lloc web pel domini: Si
17) Accés extern a recursos externs al propi CMS i servidor: No
18) Requereix ports o protocols específics: No
19) Autenticació d’usuaris: Mitjançant identificador i paraula de pas
20) Mitjana d’accessos mensuals del darrer any: No es disposen
21) Mitjana d’accessos diaris del darrer any: No es disposen
22) Accessos concurrents en hores punta: No es disposen
23) Durada dels accessos concurrents en hores punta: No es disposen
24) Altres requeriments addicionals: 4.2.4. Web de la Biblioteca municipal
Les dades de la web són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Sistema Operatiu: CentOS
Versió del SO: 6.5 (Final)
CMS: Liferay Portal Community Edition 6.2 CE GA6
Actualitzacions del CMS: Automàtiques
Entorn d’execució: jdk1.7.0_79
Llenguatge de programació: Java
Servidor d’aplicacions: Apache Tomcat
Versió del servidor d’aplicacions: tomcat-7.0.62
Memòria RAM requerida: 8 GB
Base de Dades: MySQL
Versió del SGBD: 5.1.71
Replica automàtica de la Base de Dades: No
Ocupació d’espai de la Base de Dades: 2,7 MB
Ocupació d’espai en FileSystem: 2,8 GB
Ocupació de disc actual: 2,8 GB
Certificat electrònic de lloc web pel domini: Si
Accés extern a recursos externs al propi CMS i servidor: No
Requereix ports o protocols específics: No
Autenticació d’usuaris: Mitjançant identificador i paraula de pas
Mitjana d’accessos mensuals del darrer any: 000.000
Mitjana d’accessos diaris del darrer any: No es disposen
Accessos concurrents en hores punta: No es disposen
Durada dels accessos concurrents en hores punta:
Altres requeriments addicionals: -

4.2.6. Web del Patronat municipal de Música
Les dades de la web del Patronat de Música són:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Sistema Operatiu: CentOS
Versió del SO: 6.5 (Final)
CMS: Liferay Portal Community Edition 6.2 CE GA6
Actualitzacions del CMS: Automàtiques
Entorn d’execució: jdk1.7.0_79
Llenguatge de programació: Java
Servidor d’aplicacions: Apache Tomcat
Versió del servidor d’aplicacions: tomcat-7.0.62
Memòria RAM requerida: 8 GB
Base de Dades: MySQL
Versió del SGBD: 5.1.71
Replica automàtica de la Base de Dades: Si
Ocupació d’espai de la Base de Dades: 2,7 MB
Ocupació d’espai en FileSystem: 1,6 GB
Ocupació de disc actual:1,6 GB
Certificat electrònic de lloc web pel domini: No
Accés extern a recursos externs al propi CMS i servidor: No
Requereix ports o protocols específics: No
Autenticació d’usuaris: Mitjançant identificador i paraula de pas
Mitjana d’accessos mensuals del darrer any: 000.000
Mitjana d’accessos diaris del darrer any:
Accessos concurrents en hores punta:
Durada dels accessos concurrents en hores punta:
Altres requeriments addicionals: -

4.2.7. Web del Patronat municipal de Turisme
Les dades de la web són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Sistema Operatiu: CentOS
Versió del SO: 6.6
CMS: WordPress
Actualitzacions del CMS: Entorn d’execució: PHP 7 o superior
Llenguatge de programació: PHP 7.1
Servidor d’aplicacions: No
Versió del servidor d’aplicacions: Memòria RAM requerida:
Base de Dades: MySQL
Versió del SGBD: 5.6 o superior
Replica automàtica de la Base de Dades: No
Ocupació d’espai de la Base de Dades: 3 GB
Ocupació d’espai en FileSystem: 3GB
Ocupació de disc actual:
Certificat electrònic de lloc web pel domini: No
Accés extern a recursos externs al propi CMS i servidor: No
Requereix ports o protocols específics: No
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s)
t)
u)
v)
w)
x)

Autenticació d’usuaris: Mitjançant identificador i paraula de pas
Mitjana d’accessos mensuals del darrer any: 5.906
Mitjana d’accessos diaris del darrer any: 190,52
Accessos concurrents en hores punta: No es disposen
Durada dels accessos concurrents en hores punta: No es disposen
Altres requeriments addicionals: -

4.3. Altres espais web a hostatjar als servidors
4.3.1. Web del Servei d’Ocupació i Creació d’empreses (SOCE)
Les dades de la web del SOCE són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Sistema Operatiu: Ubuntu
Versió del SO: 14.04.6 LTS
CMS: Wordpress
Actualitzacions del CMS: Entorn d’execució: PHP 7.1
Llenguatge de programació: PHP 7.2.17
Servidor d’aplicacions: No
Versió del servidor d’aplicacions: Memòria RAM requerida:
Base de Dades: MySQL
Versió del SGBD:
Replica automàtica de la Base de Dades: No
Ocupació d’espai de la Base de Dades: 15,6 MB
Ocupació d’espai en FileSystem: Ocupació de disc actual: 1 GB
Certificat electrònic de lloc web pel domini: Si
Accés extern a recursos externs al propi CMS i servidor: No
Requereix ports o protocols específics: No
Autenticació d’usuaris: Mitjançant identificador i paraula de pas
Mitjana d’accessos mensuals del darrer any: No es disposen
Mitjana d’accessos diaris del darrer any: No es disposen
Accessos concurrents en hores punta: No es disposen
Durada dels accessos concurrents en hores punta: No es disposen
Altres requeriments addicionals: -

4.3.2. Web del Punt d’Informació Juvenil
Les dades de la web són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sistema Operatiu: Linux
Versió del SO: CMS: No
Actualitzacions del CMS: Entorn d’execució: LAMP
Llenguatge de programació: PHP
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Servidor d’aplicacions: No
Versió del servidor d’aplicacions: Memòria RAM requerida: 2 GB
Base de Dades: MySQL
Versió del SGBD: 5.5 o superior
Replica automàtica de la Base de Dades: No
Ocupació d’espai de la Base de Dades: 600 MB
Ocupació d’espai en FileSystem: 150 MB
Ocupació de disc actual: 150 MB
Certificat electrònic de lloc web pel domini: No
Accés extern a recursos externs al propi CMS i servidor: No
Requereix ports o protocols específics: No
Autenticació d’usuaris: Mitjançant identificador i paraula de pas
Mitjana d’accessos mensuals del darrer any:
Mitjana d’accessos diaris del darrer any:
Accessos concurrents en hores punta: No es disposen
Durada dels accessos concurrents en hores punta: No es disposen
Altres requeriments addicionals: -

4.4. Serveis
La Seu electrònica de l’Ajuntament i la Seu Electrònica del Patronat municipal de
Música disposen de certificats reconeguts de Seu Electrònica (SSL-EV) emesos pel
Consorci AOC i, per tant, accepten tràfic https.

Les funcions de presentació electrònica de sol·licituds estan suportades pel servei
eTRAM, del Consorci Administració Oberta de Catalunya, i per tant es presten des
dels seus servidors.

Les funcions de Registre Electrònic, al seu torn, estan suportades per la plataforma
eacat.cat, també del Consorci AOC, tot i que l’Ajuntament està en procés d’implantació
d’una nova eina de tramitació que incorporarà les funcionalitats de registre electrònic.

Altres components addicionals són el Perfil de Contractant, el Tauler Electrònic, el
sistema de notificacions per mitjans electrònics, el sistema de presentació de factures
electròniques i el sistema d’autenticació, proporcionats tots ells pel Consorci AOC,
mitjançant la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP), el servei eTauler,
el servei eNOTUM, el servei eFACT i la plataforma VALID, respectivament.

Les Seus Electròniques presenten totes aquestes funcionalitats i serveis de forma
totalment transparent als usuaris. El detall d’aquestes té tan sols l’objectiu de descriure
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els diferents serveis i components als que l’adjudicatari del Lot 1 haurà de donar suport
i l’adjudicatàri del Lot 2 haurà de garantir la seva accessibilitat, dins els serveis de
manteniment.

5. OBJECTIUS DEL SERVEI
L’objectiu del servei és el de mantenir plenament operatives, actualitzades, disponibles
i accessibles el conjunt d’espais web de l’Ajuntament i els Patronats, així com garantir
l’assistència tècnica de la infraestructura, el manteniment i el suport operatiu, normatiu
i tecnològic als usuaris en l’edició i publicació dels continguts.

5.1. Delimitació de l’àmbit de competències de l’adjudicatari
L’àmbit de competències de l’adjudicatari de cada lot seran les que tot seguit
s’indiquen:
5.1.1. Lot 1. Serveis de suport
L’àmbit de competències de l’adjudicatari dels serveis de suport és l’assistència i la
resolució d’incidències dels usuaris municipals tant en l’edició com publicació de
continguts, tractament d’imatges, documents, contingut multimèdia i qualsevol altre
tipus de contingut que sigui necessari en els CMS’s que suporten les Seus
Electròniques i les webs de l’Ajuntament de Vila-seca i els Patronats, així com en les
eines i serveis del Consorci AOC en ús per part de l’Ajuntament o els Patronats
municipals. Aquest servei de suport s’articularà mitjançant el Centre de Serveis de
Suport de l’Ajuntament, al que l’adjudicatari serà incorporat per possibilitar la seva
operació.

Així mateix, es considera inclòs en aquest servei, l’alerta sobre noves obligacions
derivades de la normativa d’aplicació a la Seu Electrònica, el Portal de Transparència i
els altres espais web de l’Ajuntament i del Patronats municipals.

5.1.2. Lot 2. Serveis de Manteniment
L’àmbit de competències de l’adjudicatari dels serveis de manteniment és:
a) el manteniment preventiu i correctiu dels desenvolupaments fets a les Seus
Electròniques i a les webs de l’Ajuntament i dels Patronats.
b) el desenvolupament del codi necessari per materialitzar les integracions amb
les eines i serveis del Consorci AOC que hagin de ser utilitzades per
l’Ajuntament o els Patronats municipals,
c) la construcció d’un nou lloc web per oferir els conjunts de dades dels accessos
als diferents llocs web (obtinguts en el Lot 4) com a dades obertes,
d) també es considerarà inclòs en aquest servei, els desenvolupaments
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necessaris per atendre nous requeriments normatius o per la posta en servei
de nous components que altres organismes puguin posar a disposició de
l’Ajuntament i es considerin necessaris, sense que aquest fet pugui comportar
cap contraprestació econòmica addicional.
Aquests serveis de manteniment s’articularan així mateix, mitjançant el Centre de
Serveis de Suport de l’Ajuntament, al que l’adjudicatari serà incorporat a fi i efecte de
possibilitar la seva operació.

5.1.3. Lot 3. Serveis d’Assistència Tècnica.
L’àmbit de competències de l’adjudicatari dels serveis d’assistència tècnica és:
a) la configuració i operació del conjunt d’equips i sistemes hostatjats, que sigui
necessari configurar i operar per garantir la disponibilitat i l’accés segur a les
Seus Electròniques i les webs de l’Ajuntament de Vila-seca i els Patronats,
b) la planificació i realització de les còpies de seguretat i eventuals restauracions,
així com la correcta configuració dels mecanismes de seguretat i l’aplicació
d’allò que estableix l’Esquema Nacional de Seguretat pels sistemes hostatjats.
c) la monitorització avançada 24x7, com a mínim, dels següents elements:
i)
Càrrega de CPU
ii)
Càrrega de IO a memòria secundària
iii)
Utilització de RAM
iv)
Espai lliure a les unitats
v)
Uptime del servidor
vi)
Connectivitat (tràfic entrant i tràfic sortint)
vii)
Rendiment general dels sistemes
d) la gestió, ocasional migració i trasllat, configuració i operació dels DNS’s.
e) la gestió, instal·lació i verificació dels certificats electrònics de servidor, de seu
electrònica i d’aplicacions necessaris pel correcte funcionament de les seus
electròniques i els altres espais web de l’Ajuntament i els Patronats municipals
f) la supervisió de la instal·lació o instal·lació directe amb els mitjans propis de
llibreries, mòduls o paquets de software necessaris per a correcte
funcionament de les seus electròniques i els altres espais web de l’Ajuntament i
els Patronats municipals
g) l’avís i coordinació amb el Departament de Serveis informàtics de l’Ajuntament
per l’actualització i manteniment de sistemes i servidors no dedicats a la
infraestructura de les Seus Electròniques de l’Ajuntament i el Patronat
municipal de Música de Vila-seca però que afectin o puguin afectar al seu
rendiment, disponibilitat, integritat, accessibilitat, confidencialitat, traçabilitat o
autenticitat.
h) el manteniment i plena disponibilitat del material lliurat per part de l’Ajuntament i
els Patronats municipals.
i) i en general les necessàries per garantir la disponibilitat i l’accessibilitat plena i
completa de les Seus Electròniques i els Portals de Transparència de
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l’Ajuntament i del Patronat municipal de Música de Vila-seca, les 24 hores del
dia i els 7 dies a la setmana, en tot allò que correspongui a la tècnica de
sistemes de la infraestructura contractada al Lot 4.
Aquests serveis d’assistència tècnica s’articularan, mitjançant el Centre de Serveis de
Suport de l’Ajuntament, al que l’adjudicatari serà incorporat a fi i efecte de possibilitar
la seva operació.

5.1.4. Lot 4. Serveis de hostatge.
L’àmbit de competències de l’adjudicatari dels serveis de hostatge és:
a) la provisió dels servidors i sistemes necessaris en dos Centres de Dades (que
s’anomenaran Centre de Dades A i Centre de Dades B allunyats físicament
entre ells no menys de 100 quilòmetres de distància) per hostatjar amb la
màxima fiabilitat les Seus Electròniques i els altres espais web descrits en
aquest plec, amb les característiques descrites a l’apartat corresponent,
b) la provisió del sistema de balanceig de càrrega necessari per encaminar en
cada moment les peticions de les Seus Electròniques a un dels dos Centres de
Dades, que es trobarà “actiu”
c) la provisió d’un o més servidors en cluster, per hostatjar les dades de les bases
de dades MySQL dels CMS’s de les seus electròniques.
d) un ample de banda garantit de 500 Mbps
e) l’atenció a l’accessibilitat i disponibilitat diària dels servidors.
f) la monitorització de la instal·lació i aplicació dels pegats de seguretat i
actualitzacions dels sistemes.
g) la realització de còpies de seguretat i l’execució dels procediments de
restauració a demanda.
h) la generació de logs i traces del comportament i ús dels recursos dels servidors
i) la generació d'estadístiques de les visites
j) la disposició i configuració dels elements de seguretat necessaris per
minimitzar els riscos de seguretat i, específicament, per atenuar atacs DDoS.
k) addicionalment:
5.1.4.1. Grup Seu Electrònica
1. Dos servidors per les Seus Electròniques de l’Ajuntament de Vila-seca i
el Patronat de Música, hostatjats cada un, en un Centre de Dades
diferent, amb les següents característiques mínimes:
a. CPU Intel(R) Xeon(R) a 3.70GHz
b. Cores: 8
c. Cache: 10 MB
d. RAM: 64 GB
e. Espai de disc: 200 GB
f. RAID: SOFT - 0/1
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2.

3.
4.

5.
6.

g. Adaptador de xarxa FastEthernet
h. NAS: Nas Raid 1 100GB
i. Sistema Operatiu: CentOS release 6.6 (Final)
j. httpd-2.2.15
la disponibilitat i l’accessibilitat plena i completa de les Seus
Electròniques de l’Ajuntament i del Patronat municipal de Música de
Vila-seca, les 24 hores del dia i els 7 dies a la setmana, en tot allò que
correspongui a l’àmbit de competències de l’adjudicatari.
la provisió i instal·lació de certificats SSL EV de servidors segurs per les
Seus Electròniques.
la disposició dels sistemes operatius dels servidors, així com de tot
aquell software bàsic com sigui: el gestor de bases de dades, els
compiladors, intèrprets i llibreries necessàries per la correcta execució
del software de les Seus Electròniques.
la resolució de totes aquelles incidències relacionades amb la
configuració dels equips.
La configuració, operació i monitorització dels sistemes complementaris
que siguin necessaris (servidors de DNS, equips tallafocs, IDS, etc.) pel
funcionament correcte de les Seus Electròniques.

5.1.4.2. Grup altres Webs
1) 8 màquines virtuals pels altres espais web de l’Ajuntament de Vila-seca
i els patronats municipals, ubicades en un únic Centre de Dades, amb
les següents característiques mínimes:
a) vCores: 4 - 2 Ghz
b) RAM: 24 GB
c) Espai de disc: 100 GB
d) Sistema Operatiu: CentOS release 6.6 (Final)
e) httpd-2.2.15
f) Pre-instalat el CMS corresponent en cada cas.
g) Backup automatitzat
h) Possibilitat de realitzar snapshots
Les 8 màquines virtuals corresponen a:
1.
2.
3.
4.
5.

la web de l’Ajuntament
la biblioteca municipal
la web del Patronat de Música
la web del SOCE
la web del Punt d’informació Juvenil de l’Ajuntament de
Vila-seca
6.
la web del Patronat de Turisme
7.
la web de “Vila-seca Dades Obertes”
8.
la web de formació i pre-producció
2) la disponibilitat i l’accessibilitat plena i completa dels altres espais web
de l’Ajuntament de Vila-seca i els patronats municipals, les 24 hores del
dia i els 7 dies a la setmana, en tot allò que correspongui a l’àmbit de
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competències de l’adjudicatari.
3) la provisió i instal·lació de certificats SSL de servidors segurs per les
altres webs.
4) la disposició dels sistemes operatius dels servidors, així com de tot
aquell software considerat bàsic com sigui: el gestor de bases de
dades, els compiladors, intèrprets i llibreries necessàries per la correcta
execució del software dels altres espais webs de l’Ajuntament de Vilaseca i els patronats municipals.
5) la resolució de totes aquelles incidències relacionades amb la
configuració dels equips.
6) La configuració, operació i monitorització dels sistemes complementaris
que siguin necessaris (servidors de DNS, equips tallafocs, IDS, etc.) pel
funcionament correcte dels altres espais web de l’Ajuntament de Vilaseca i els patronats municipals.
Els serveis d’hostatge també s’articularan, mitjançant el Centre de Serveis de Suport
de l’Ajuntament, al que l’adjudicatari serà incorporat a fi i efecte de possibilitar la seva
operació.

5.2. Documentació
Els equips de treball dels diferents adjudicataris, hauran de documentar totes les
tasques d’acord als estàndards de documentació del Departament de Serveis
informàtics, així com elaborar protocols d’actuació per a futures accions, de manera
que s’asseguri tant la qualitat del treball com el traspàs de coneixements entre el
personal de l’empresa adjudicatària i el propi de l’Ajuntament i, en qualsevol cas, al
llarg del temps.

5.3. Equipament
Tot l’equipament necessari per la prestació del servei, serà a càrrec de l’adjudicatari de
cada lot. S’inclouen en aquest apartat els equips personals i el seu programari, el
programari de monitorització, mesurament i control i el programari de comunicacions
així com aquells dispositius que l’adjudicatari consideri necessaris per a la millor
prestació del servei.

Tota instal·lació de software addicional que l’adjudicatari consideri necessària
requerirà l’aprovació expressa del Departament de Serveis Informàtics de
l’Ajuntament.
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6. CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
Amb caràcter general per a cada lot, qui resulti adjudicatari nomenarà un Coordinador
del Contracte que en serà el seu responsable i l’interlocutor principal amb el
Departament de Serveis Informàtics de l’Ajuntament. Juntament amb aquest,
gestionarà l’execució dels serveis del respectiu contracte.

6.1. Organització del personal tècnic de l’adjudicatari
Respecte als lots 1 i 3, i amb caràcter general, l’empresa adjudicatària és responsable
que el seu personal compleixi les normes de seguretat i higiene en el treball durant la
prestació de serveis a l’Ajuntament de Vila-seca, i és igualment responsable dels
accidents o malalties que en l’exercici de la seva feina es puguin produir.

Així mateix, la resolució d’incidències del personal tècnic de l’adjudicatari es realitzarà
per part del Coordinador, de comú acord amb el responsable del Departament de
Serveis Informàtics de l’Ajuntament.

6.1.1. Caràcter permanent dels tècnics
Els tècnics que hagin de prestar els serveis dels Lots 1 i 3, no podran ser substituïts
durant la vigència del contracte. Si per causes de força major, l’adjudicatari els
substituís, haurà de fer-ho per uns tècnics de perfil professional i competències
equivalents o superiors al del tècnic substituït, i sempre amb el vistiplau previ de
l’Ajuntament.

6.1.2. Reserva del dret de substitució
En relació als tècnics que hagin de prestar els serveis corresponents als Lots 1 i 3,
l’Ajuntament es reserva el dret de rebutjar i demanar la substitució d’aquest personal
en qualsevol moment.

6.2. Serveis de suport (Lot 1)
El servei de suport als usuaris en la utilització del CMS i edició de continguts es
prestarà habitualment de forma remota, i en cas de ser necessari, de forma presencial
a les dependències de l’Ajuntament o del patronat que ho requereixi. El suport es
podrà realitzar per diversos canals: correu electrònic, telefònic o per telecomandament
remot de l’equip de l’usuari de l’Ajuntament. En cas de necessitat, es requerirà la
presencia física del personal tècnic de l’adjudicatari a les dependències de
l’Ajuntament.
Per prestar el servei de suport, és fonamental el coneixement expert del CMS Liferayportal-tomcat-6.0.6 Community Edition, així com dels diferents serveis i plataformes del
Consorci AOC, en ús en els diferents llocs web de l’Ajuntament i els Patronats:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

eTRAM (https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/)
MUX (https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/)
eTauler (https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/)
Plataforma de serveis públics de contractació (PSPC)
(https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-contractacio-perfil-de-contractant/)
eNOTUM (https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/)
Valid (https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/)
eFACT (https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-fact/)
ViaOberta

El servei de suport inclou també l’entrada de continguts que, per la seva especial
complexitat o pel seu volum, superin les capacitats del personal de l’Ajuntament i dels
Patronats municipals. Aquesta entrada de continguts haurà de realitzar-se seguint les
indicacions del personal de l’Ajuntament o dels Patronats. L’entrada de continguts, es
realitzarà, sempre en català i castellà. A efectes estimatius, durant l’any natural
immediatament anterior a la publicació del present concurs, la quantitat de pàgines
editades i publicades està al voltant de les 400, amb una grandària estimada de 350
MB.

6.2.1. Horaris de servei
L’adjudicatari disposarà d’un servei de suport durant la jornada laboral de l’Ajuntament
i els patronats municipals, de 8:00 a 15:00 i de 16:00 a 19:00 de dilluns a divendres no
festius.

6.2.2. Usuaris coberts pel servei
Es considera que el servei cobreix a la totalitat de treballadors municipals de
l’Ajuntament i del Patronat de Música en l’ús de les diferents seus electròniques i
webs, si bé els usuaris directament implicats en l’edició i publicació de continguts i en
l’ús dels serveis AOC, són els que s’estimen:

Entitat

Nombre d’usuaris habituals en edició i
publicació de continguts de les seus
electròniques i en l’ús dels serveis AOC

Ajuntament de Vila-seca

15 usuaris

Patronat municipal de Música

5 usuaris

Patronat municipal de Turisme

3 usuaris
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6.2.3. Correu electrònic
L’adjudicatari disposarà d’un servei de suport durant l’horari establert anteriorment,
que atendrà mitjançant un avís al correu electrònic. En aquesta modalitat d’assistència,
l’usuari de l’Ajuntament enregistrarà la petició de suport seguint el protocol de registre
d’incidències de l’Ajuntament. El Centre de Serveis de Suport trametrà un correu
electrònic al personal tècnic de l’adjudicatari amb l’avís de la incidència i el número de
tiquet assignat. L’adjudicatari podrà accedir al Centre de Serveis de Suport per ampliar
la informació de la incidència així com posar-se en contacte amb l’usuari per obtenir
una explicació més detallada. L’adjudicatari vindrà obligat resoldre la incidència, en
funció de la seva prioritat en els terminis màxims que s’indiquen a l’apartat
corresponent d’establiment dels Acords de Nivell de Servei.

6.2.4. Canal telefònic
L’adjudicatari disposarà d’un servei de consulta telefònica durant l’horari establert
anteriorment. En cas que la consulta no pugui ser resolta en la mateixa trucada,
l’usuari utilitzarà el Centre de Serveis de Suport tal i com es descriu al punt anterior.
Tot i això, el tècnic adscrit al servei que resolgui la trucada restarà obligat a introduir la
informació d’aquesta en el Centre de Serveis de Suport.
6.2.5. Telecomandament remot
L’adjudicatari disposarà d’un servei de telecomandament remot de l’equip de l’usuari
que s’executarà com a darrer canal de resolució d’incidències i sempre sota supervisió
del Departament de Serveis Informàtics. Aquesta modalitat de suport remot, sols podrà
dur-se a terme durant els horaris de servei establerts i previ avís i conformitat de
l’usuari.

6.2.4. Personal que executarà el servei
El personal tècnic que l’adjudicatari assignarà a la prestació del servei de suport a
usuaris (Lot 1) acreditarà les seves competències mitjançant alguna de les següents
titulacions mínimes:
a) Titulació de tècnic especialista d’Explotació de Sistemes Informàtics (cicles de
grau mig o superior en informàtica) o titulació equivalent o superior
6.3. Serveis de Manteniment (Lot 2)
Els serveis de manteniment es prestaran sobre el software desenvolupat dels llocs
web prèviament indicats. Els serveis de manteniment es realitzaran a les oficines de
l’adjudicatari llevat que per la millor prestació del servei, es requereixi la presència dels
tècnics a l’Ajuntament, preferentment en la fase de recollida de requeriments.
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Els serveis de manteniment es desenvoluparan sobre un entorn de PRE-producció. Es
disposarà d’un entorn de PRE-producció. Serà responsabilitat de l’adjudicatari
d’aquests serveis el desenvolupament, prova i acceptació per part de l’Ajuntament del
codi desenvolupat i el posterior traspàs d’aquest, de l’entorn de PRE-producció als
entorns definitius de les webs o seus electròniques segons correspongui.

6.3.1. Desenvolupaments addicionals
El desenvolupament de noves característiques o funcionalitats que hagin de
desenvolupar-se un cop superades les hores estipulades en el punt 3.2. punt 4), es
farà contra pressupost presentat per l’adjudicatari i amb acceptació prèvia del
responsable del contracte.

6.3.2. Personal que executarà el servei
El personal tècnic que l’adjudicatari assignarà a la prestació del servei de manteniment
(Lot 2) acreditarà les seves competències mitjançant alguna de les següents titulacions
mínimes:
a) Titulació de tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions web, o titulació
equivalent o superior
b) Titulació de tècnic superior en desenvolupament d'aplicacions multi plataforma,
o titulació equivalent o superior
c) Titulació de tècnic superior en administració de sistemes informàtics, o titulació
equivalent o superior
d) tècnic en explotació de sistemes informàtics, o superior
6.4. Serveis d’assistència tècnica (Lot 3)
Els serveis d’assistència tècnica es prestaran, de forma general, de forma remota. Això
no obstant, quan pel millor desenvolupament del servei es requereixi la presència a la
seu de l’Ajuntament, aquesta es produirà a demanda de l’Ajuntament, sent suficient
amb un correu electrònic a l’adreça electrònica del Coordinador del contracte.

La gestió de configuració s’ha de fer utilitzant un sistema automatitzat de gestió de la
configuració, preferentment ANSIBLE, sense descartar CHEF o PUPPET.

Al any de l’execució del servei, l’empresa adjudicatària presentarà una memòria per
traslladar l’arquitectura implantada al cloud, amb una descripció tècnica amb terminis i
una valoració econòmica estimativa.
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6.4.1. Personal que executarà el servei
El personal tècnic que l’adjudicatari assignarà a la prestació del servei d’assistència
tècnica (Lot 3) acreditarà les seves competències mitjançant alguna de les següents
titulacions mínimes:
a) Grau en informàtica (o l’equivalent d’enginyer tècnica en informàtica)
b) Màster en informàtica (o l’equivalent d’enginyer superior en informàtica)
6.5. Servei de Hostatge (Lot 4)
El servei de hostatge es prestarà sota les següents condicions tècniques:
1. Tant les Seus Electròniques (amb el Portal de Transparència) com els altres
espais web de l’Ajuntament i del Patronat municipal de Música s’hostatjaran en
servidors en un Centre de Dades replicat que ha de disposar de les següents
característiques, que tindran la consideració d’essencials:
a. Es disposarà de dos Centres de Dades.
b. Els dos Centres de Dades estaran situats en dos localitzacions de la
Unió Europea, allunyades més de 100 km de distància entre ells.
c. Els Centres de Dades es configuraran en mode Actiu/Passiu, de
manera que en tot moment un d’ells serà l’actiu i l’altre el passiu.
d. A cada Centre de Dades hi hauran DOS (2) servidora físics que
proveiran el servei d’hostatge als diferents llocs web, un per les Seus
Electròniques, i altre per la resta de webs.
e. Els servidors físics de les Seus Electròniques contindran dos instàncies
diferenciades de Liferay, una per cada Seu Electrònica (de l’Ajuntament
i del Patronat de Música).
f. Els servidors físics dels altres espais web contindran les màquines
virtuals necessàries per donar compliment als requeriments del present
plec.
g. Els servidors de les Seus Electròniques (un de cada Centre de Dades)
atacaran una granja de servidors MySQL on residiran les bases de
dades d’aquestes.
h. Les Bases de Dades de les dues Seus electròniques es mantindran
permanentment sincronitzades i es consideren “úniques” a nivell virtual.
i. Les peticions que arribin als servidors, es canalitzaran a un
balancejador de càrrega (loadbalancer) que monitoritzarà constantment
la disponibilitat dels serveis.
j. Inicialment, el Centre de Dades A estarà en mode “actiu” i en el cas que
es produeixi una caiguda del rendiment o del servei en el seu conjunt, el
loadbalancer redirigirà automàticament tot el tràfic al Centre de Dades
“passiu” (Centre de Dades B) que passarà a “actiu”.
k. Els entorns de PRE-Producció es podran implementar com a màquines
virtuals o com a instàncies independents d’una única màquina virtual.
2. S’oferirà una disponibilitat prevista del 99,5% per a les Seus Electròniques.
3. S’oferirà una disponibilitat prevista del 99,5 pels altres espais web de
l’Ajuntament i del Patronat municipal de Música.
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4. Es garantirà un ample de banda de 500 Mbps als servidors.
5. Els servidors poden créixer en espai de disc ocupat en un 10% anualment,
sense cap limitació ni increment de cost.
6. S’establiran mesures preventives i reactives contra atacs de denegació de
servei (DOS Denial of Service) per a la totalitat dels servidors.
7. Es protegirà el servidor web d’atacs de DDoS a nivell d’aplicació.
8. Els Centres de Dades proporcionaran servei de còpies i restauració en calent i
aquestes hauran d’emmagatzemar-se en una localització diferent a la de la
sala on es troben els servidors.
9. El servei de còpies gestionades haurà de mantenir l'històric de fins a 30 dies. El
servei de còpies ha de permetrà la restauració des de un site complert fins a la
restauració granular d’un fitxer concret
10. S’ha de disposar un sistema tallafocs que aïlli els servidors de l’exterior. Tot el
trànsit ha de travessar aquest tallafocs, que només ha de deixar transitar els
fluxos prèviament autoritzats.
11. Els Centres de Dades on es proveeixi l’hostatge haurà de disposar d’un conjunt
de mesures per garantir la seguretat física i la disponibilitat:
a. Accés perimetral controlat amb acreditació, videovigilància i personal de
seguretat les 24 hores.
b. Presencia de personal tècnic les 24 hores.
c. Doble canal d’accés a Internet amb un ample de banda mínim garantit
de 10 Gbps.
d. Disposar de procediments de seguretat homologats.
e. Disposar com a mínim de dues escomeses elèctriques independents
entre si.
f. Disposar d’un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI).
g. S’ha de garantir el subministrament elèctric als sistemes en cas de
fallada del subministrament general, i garantir el temps suficient perquè
finalitzin ordenadament els processos, salvaguardant la informació.
h. El local o la sala on s’ubiquin els servidors s’han de protegir contra
incendis fortuïts o deliberats, aplicant almenys la normativa industrial
pertinent. Per tant, es disposarà de sales equipades amb sistemes de
detecció i d’extinció d’incendis.
i. El local o la sala on s’ubiquin els servidors s’han de protegir contra
incidents fortuïts o deliberats causats per l’aigua.
j. El hostatge permetrà l’obtenció de còpies de seguretat “en calent” que
permetin recuperar dades perdudes accidental o intencionadament amb
una antiguitat determinada. Les còpies de seguretat han de tenir la
mateixa seguretat que les dades originals pel que fa a integritat,
confidencialitat, autenticitat i traçabilitat. Les còpies de seguretat han
d’incloure:
i.
Configuració dels entorns d’execució, incloent els sistemes
operatius i la seva parametrització.
ii.
Aplicacions en explotació, inclosa la seva parametrització.
iii.
Dades de configuració, serveis, aplicacions, equips, o altres de
naturalesa anàloga.
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iv.

Claus utilitzades per preservar la confidencialitat de la
informació.
v.
Les dades consistents del moment en que es fa la còpia.
12. Els requisits d’accés s’han d’atenir al que s’indica a continuació:
a. Els recursos del sistema s’han de protegir amb algun mecanisme que
n’impedeixi la utilització, llevat de qui gaudeixi de drets d’accés
suficients.
b. Els drets d’accés de cada recurs s’han d’establir segons les decisions
de l’Ajuntament, i s’han d’atenir a la política i la normativa de seguretat
del sistema.
c. Particularment s’ha de controlar l’accés als components del sistema i
als seus fitxers o registres de configuració.
13. Mecanisme d’autenticació. Es procurarà l’ús de mecanismes del tipus
dispositius físics («tokens») o components lògics com ara certificats de
programari o altres d’equivalents o biomètrics. En el cas de fer servir
contrasenyes s’han d’aplicar polítiques rigoroses de qualitat de la contrasenya i
renovació freqüent.
14. Accés. S’hauran de contemplar les següents característiques:
a. El nombre d’intents permesos a l’administració dels servidors ha de ser
limitat, i s’ha de bloquejar l’oportunitat d’accés una vegada efectuats un
cert nombre d’errors consecutius.
b. S’han de registrar els accessos amb èxit, i els fallits.
15. Registre de la Gestió d’incidències. S’han de registrar totes les actuacions
relacionades amb la gestió d’incidències, de forma que:
a. S’han de registrar el report inicial, les actuacions d’emergència i les
modificacions del sistema derivades de l’incident.
b. S’ha de registrar l’evidència que pugui, posteriorment, sustentar una
demanda judicial, o fer-hi front, quan l’incident pugui portar a actuacions
disciplinàries sobre el personal intern, sobre proveïdors externs o a la
persecució de delictes. En la determinació de la composició i el detall
d’aquestes evidències, s’ha de recórrer a assessorament legal
especialitzat.
c. Com a conseqüència de l’anàlisi de les incidències, s’ha de revisar la
determinació dels esdeveniments auditables.

7. CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE
7.1. Seguretat dels sistemes d’informació
Les empreses adjudicatàries hauran de complir amb els següents requisits relacionats
amb la seguretat dels sistemes d’informació:

1. Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir absoluta
confidencialitat sobre la informació manegada al llarg del contracte, fent-se
totalment responsable de les conseqüències que poguessin derivar-se
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2.

3.

4.

5.

6.

d’actuacions no autoritzades explícitament respecte a la seva obtenció,
emmagatzemament, tractament i divulgació.
Les empreses adjudicatàries seran responsables del compliment del conjunt de
normes de caràcter legal aplicable a l’objecte de contractació d’aquest Plec, en
els lots del que hagin resultat adjudicatàries, sense perjudici del compliment
d’altres marcs legislatius que poguessin ser d’aplicació durant el transcurs del
temps necessari per completar els treballs o serveis objecte del present Plec. A
aquests efectes, les empreses adjudicatàries de cada servei són responsables
de conèixer els marcs legislatius aplicables i desenvolupar els seus treballs en
compliment dels mateixos, sent exigible en tots els seus productes i serveis
lliurats a l’Ajuntament de Vila-seca, aquest compliment.
Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les Normes de
Seguretat de tot tipus en vigor a l’Ajuntament de Vila-seca, les quals els hi
seran facilitades abans de l’inici dels seus serveis, així com a resoldre de forma
immediata qualsevol problema reportat per l’Ajuntament al respecte.
Les empreses adjudicatàries es comprometen a formar a tot el personal que
hagi d’intervenir en aquest contracte, tant de forma presencial com remota,
sobre les normes de seguretat vigents en l’Ajuntament que els hi afecti, així
com sobre els preceptes dels marcs legislatius aplicables.
Les empreses adjudicatàries autoritzen a l’Ajuntament de Vila-seca, a realitzar
tasques d’auditoria dels seus treballs i equips de treball assignats a l’objecte de
contractació d’aquest Plec, be amb personal propi o bé amb personal extern
autoritzat expressament a l’efecte. Aquestes auditories quedaran en poder de
l’Ajuntament de Vila-seca.
Les responsabilitats i compromisos de les empreses adjudicatàries s’estenen a
tot el treball que puguin sub-contractar (prèvia autorització escrita de
l’Ajuntament) a altres empreses, no podent-se derivar dites responsabilitats i
compromisos cap a les empreses sub-contractades.

7.2. Qualitat
Durant el desenvolupament dels treballs i l’execució dels serveis dels diferents
contractes, l’Ajuntament de Vila-seca podrà establir controls de qualitat i auditoria
sobre l’activitat desenvolupada.

7.3. Requisits addicionals de seguretat
7.3.1. Accés als locals de tractament
Per a la realització dels serveis objecte d’aquest Plec, pot ser necessari que el
personal de la empresa adjudicatària dels lots 1, 2 i 3 tingui accés als locals on es
realitzen tractaments de dades personals protegits per la LOPDGDD i el RGPD, així
com d’altre tipus de documentació de caràcter confidencial.

7.3.2. Mesures de seguretat
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El personal de l’empresa adjudicatària que tingui accés als locals municipals, està
obligat a respectar les mesures de seguretat dels locals als que accedeix, sense que
de la seva permanència o pas per ells pugui derivar-se una disminució de les
condicions de seguretat originals (tancament de portes i finestres, connexió d’alarmes,
etc.).

7.3.3. Secret professional
El personal del conjunt d’empreses adjudicatàries haurà de mantenir en tot moment el
secret professional i el deure de confidencialitat sobre totes les dades als que pogués
tenir accés incidentalment en el compliment de les tasques encomanades, siguin o no
siguin de caràcter personal. El personal de la empresa adjudicatària queda obligat a no
revelar, transferir, cedir o comunicar de qualsevol forma les dades a terceres
persones, obligació que es mantindrà tot i havent finalitzat la relació amb aquesta. Les
empreses adjudicatàries es comprometen a comunicar i fer complir al seu personal les
obligacions establertes en el contracte que es derivi del present plec i, en concret, les
relatives al deure de secret.

7.3.4. Responsabilitat
La empresa adjudicatària que incompleixi el que s’estableix en els apartats anteriors,
respondrà de les infraccions en les que hagués incorregut, així com de qualsevol
reclamació que per part de les persones interessades s’interposi davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades o qualsevol altre autoritat de control, i de la
indemnització que en el seu cas, es reconegui a la persona afectada que exerciti
l’acció de responsabilitat pel dany o lesió que pateixi en els seus bens o drets.

7.3.5. El deure de confidencialitat de la informació
En compliment de la Llei orgànica 3/2019, de 5 de desembre, de protecció de Dades
personals i de garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Vila-seca ha establert les
mesures organitzatives i tècniques sobre la protecció de dades personals.
En relació a aquestes són d’aplicació les següents regles:
a) Totes les dades han de tenir assegurat el correcte ús i l'estricte compliment ètic
del seu tractament.
b) No es poden recollir dades per mitjans fraudulents, deslleials o il·lícits.
c) Tot el personal que tingui accés a qualsevol tipus de dada en virtut del
contracte que es formalitzarà es compromet a guardar reserva sobre aquestes,
no poden comunicar-les ni difondre-les sota cap concepte a terceres parts, amb
advertència de les conseqüències legals en les que pot incórrer.
d) El deure de secret afecta totes les persones que intervinguin en qualsevol
moment durant l’execució del contracte, que accedeixen a dades o
informacions de l’Ajuntament fins i tot després d'haver finalitzat la relació
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contractual amb aquest.

8. ACORD DE NIVELLS DE SERVEI
8.1. Definició de conceptes
8.1.1. Acord de Nivell de Servei -ANS- (Service Level Agreement -SLA-)
L’acord de nivell de servei (o SLA) es basa en indicadors del nivell de servei que
permeten quantificar de manera objectiva determinats aspectes del servei prestat. Els
adjudicataris dels diferents Lots es regiran pels següents acords de nivell de servei.

8.1.2. Incidències
Es defineixen les incidències com tota aquella interacció amb els sistemes i serveis
objecte dels contractes que requereixi la intervenció de qualsevol dels adjudicataris
dels diferents serveis que es defineixen en el present plec (o de tots ells).

8.1.3. Classificació d’incidències
Totes les incidències rebudes pels serveis objecte dels diferents contractes, hauran
d’estar reflectides pel sistema informàtic encarregat de la gestió de les interaccions (si
no ho estan, el tècnic, o qui rebi la interacció, haurà d’introduir-les en el sistema).
Aquestes incidències es classifiquen d’acord a la seva prioritat en:
1) Crítica.
a) Afecten a assumptes d’extrema urgència per a la població.
b) Afecten al rendiment, disponibilitat, integritat, accessibilitat,
confidencialitat, traçabilitat, seguretat o autenticitat dels sistemes de la
Seu Electrònica o el Portal de Transparència.
c) Poden tenir greus conseqüències sobre la reputació de l’Ajuntament.
d) Afecten a càrrecs electes o als seus gabinets.
2) Prioritat alta
a) Afecten a assumptes de moderada urgència per a la població.
b) Poden afectar al rendiment disponibilitat, integritat, accessibilitat,
confidencialitat, traçabilitat, seguretat o autenticitat dels sistemes de les
Seus Electròniques.
c) Poden tenir algunes conseqüències sobre la reputació de l’Ajuntament.
d) Afecten directament sobre el desenvolupament normal dels serveis
públics.
3) Prioritat normal
a) El problema no impedeix el funcionament dels entorns de Seu
Electrònica, Portal de Transparència o les altres webs.
b) Podrien afectar el desenvolupament normal dels serveis públics.
4) Prioritat baixa
a) La resta.
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En qualsevol cas, la Cap del Departament de Serveis Informàtics podrà establir o
canviar la prioritat d’una incidència atenent als criteris que estimi oportuns, normalment
provocat per la gravetat de la mateixa, la seva repercussió o abast.

Per evitar l’efecte d’inanició d’incidències (que una incidència mai sigui atesa perquè
sempre hi hagin incidències de major prioritat), quan una incidència no hagi sigut atesa
en tres vegades el temps establert en el SLA, la seva prioritat pujarà automàticament
al següent nivell d’urgència. Les incidències de prioritat baixa que no hagin estat
ateses en 10 dies, pujaran a prioritat normal.

De cara a la definició dels acords de nivells de servei exposats en aquesta apartat, es
considera:
❏ Àmbit de competència: Conjunt de serveis o tasques que es realitzen en la
seva totalitat per l’equip tècnic de l’adjudicatari dels serveis del present plec.
Per a les incidències, peticions o consultes que precisin més d’un grup de
solució, s’entendrà com la part del total que caldrà fer per a completar la seva
solució.
❏ Temps de resolució: Temps comprès entre que s’introdueix la incidència en el
sistema informàtic fins que es tanca. Es comptabilitzarà dins de l’horari de
servei definit.
8.2. Nivells de servei
El serveis objecte del contracte hauran de complir els següents acords de nivell de
servei per aquelles incidències que entrin dintre del seu àmbit de competències.

El temps màxim de resolució d’incidències per a cada prioritat serà:

Prioritat

Temps màxims de resolució d’incidències

Crítica

4 hores laborals des de la comunicació
de la incidència

Alta

Al següent dia hàbil
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Normal

2 dies hàbils

Baixa

4 dies hàbils

El temps de resolució es computarà dins de l’àmbit de competència de l’adjudicatari,
no imputant-se-li retards que no li corresponguin i que tramitarà com incidències
associades a la inicial.

8.3. Incompliments
Quan en el període d’un mes natural s’observin desviacions en el temps de resolució
de les incidències superiors a un 40% en les de prioritat “Crítica”, o superiors a un 50%
en les de prioritat “Alta” o superiors a un 60% en les de prioritat “Normal” o superiors
en un 70% de les de prioritat “Baixa”, es considerarà un incompliment.

Als efectes de càlcul dels % de desviació, aquests s’obtindran comptant, per cada
prioritat, l'excés acumulat en la resolució de cada incidència sobre el total de temps de
resolució d’incidències per aquella prioritat.

Qualsevol incompliment del compromís de l’adjudicatari podrà provocar l’aplicació de
penalitzacions econòmiques i, en darrera instància, la resolució del contracte. En el
cas que s’acumulin tres incompliments consecutius dels descrits en el present apartat,
serà motiu suficient per a procedir a la resolució del contracte.

9. SEGUIMENT DEL SERVEI
Correspon a l’Ajuntament de Vila-seca la supervisió i direcció de l’objecte de la
contractació i proposar les modificacions que convingui introduir si existís causa
suficientment motivada.

9.1. Reunions de seguiment
Un cop adjudicat el contracte de cada lot es celebraran reunions de seguiment, com a
mínim amb caràcter semestral, a les que assistiran:

Per part de l’Ajuntament:
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○

Cap del Departament de Serveis Informàtics: que assumirà la
responsabilitat ultima del contracte i tindrà la darrera paraula en
qualsevol tipus de decisió que s’hagi d’acordar.

Per part de l’empresa adjudicatària:
○

Coordinador del Contracte: Responsable màxim de l’empresa per la
supervisió i seguiment del contracte. Serà el responsable i interlocutor
únic de l’equip de treball.

Addicionalment, es podrà requerir la presència d’altres persones quan s’estimi
oportú pel correcte seguiment de l’execució del contracte.

9.2. Assumptes
En aquestes reunions, entre d’altres, es tractaran els següents temes:
1. Revisió dels acords de nivells de servei en curs (acompliment dels nivells de
servei i qualitat, anàlisi d’incidències, peticions, consultes, i oportunitats de
millora) i avaluació de les mètriques de cada serveis.
2. Acord sobre l’adopció de mesures correctores o preventives que hagi d’assumir
l’adjudicatari en cas d’incompliment dels acords de nivell de servei.
3. Altres assumptes.
El Coordinador del Contracte aixecarà acta de la reunió i la distribuirà per la seva
conformitat als participants de la reunió de seguiment i posteriorment l’arxivarà, tot en
el termini màxim d’una setmana. Les actes formaran part de la documentació que es
lliurarà a l’Ajuntament a la finalització de l’execució del contracte.

Vila-seca, 19 de juny de 2019

2019.06.1
9 12:34:56
+02'00'
Francesc Benach i Tous
El responsable de Serveis Informàtics i d’Estadística
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