Plec de Prescripcions Tècniques per
a la contractació, mitjançant procediment obert, del serveis:

DISSENY, CREACIÓ, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DEL NOU PORTAL
CORPORATIU DE L’ATM
C-23/2019

Juliol 2019

1. Index

Disseny, creació, implantació i manteniment del nou portal corporatiu de l’ATM
Exp. C-23/2019 #40748

Disseny, creació, implantació i manteniment del nou portal corporatiu de l’ATM
Exp. C-23/2019 #40748

Disseny, creació, implantació i manteniment del nou portal corporatiu de l’ATM
Exp. C-23/2019 #40748

1. Introducció
L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) és un consorci interadministratiu de caràcter
voluntari, creat el 1997, al qual es poden adherir totes les administracions titulars de
serveis públics de transport col·lectiu, individualment o mitjançant entitats que les
agrupin i les representin, que pertanyin a l’àmbit format per les comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i
el Vallès Oriental.
Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51 %) i
administracions locals (49 %), que són l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU). Cal destacar la presència de representants de l’Administració general de l’Estat
(AGE) en els òrgans de govern de l’ATM, en qualitat d’observadors.
L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques
titulars dels serveis i de les infraestructures del transport públic col·lectiu de l’àrea de
Barcelona que en formen part, així com la col·laboració amb les administracions que,
com ara l’Administració de l’Estat, hi estan compromeses des d’un punt de vista financer
o que són titulars de serveis propis o no traspassats.

Actualment l’ATM disposa d’una web d’informació pel ciutadà www.atm.cat, on trobem
tant la informació generada pròpiament per l'ATM com accessos a altres webs o
plataformes relacionades amb el transport públic. Aquesta web s’ha anat adaptant
segons les necessitats del moment, afegint informació útil o necessària tant de cara al
ciutadà com per altres administracions.
Paral·lelament a la web, a l’ATM s’han anat creant diferents plataformes de gestió per
noves necessitats que han anat sorgint al llarg dels anys. Juntament amb això, i arran
de canvis de normativa de la Generalitat de Catalunya per tal d’anar cap a una
administració sense papers i disposar d’una Seu Electrònica, cal fer un estudi complert
de les noves necessitats de la web de l’ATM i procedir a la seva implementació.
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2. Objecte
L’objecte d’aquesta licitació serà la creació d’un portal web corporatiu per l’ATM,
juntament amb el posterior manteniment d’aquest, de forma que un cop implantat el
portal, tinguem a disposició de l’ATM un equip de treball que ens ajudi en el seu
manteniment o noves necessitats que puguin sorgir.
Altre objecte d’aquesta licitació serà la formació necessària al personal de l’ATM per tal
de disposar dels coneixements necessaris sobre el portal i que aquest estigui preparat
per la gestió del contingut d’aquest portal.
Les infraestructures de sistemes necessàries per allotjar el portal no formaran part de la
licitació, malgrat sí que se n’haurà de donar les especificacions necessàries.

3. Situació actual
La web actual de la que disposa l’ATM, www.atm.cat, està dedicada a donar informació
al ciutadà. Aquesta informació pot estar generada directament per l’ATM o poden ser
links cap a altres webs de transport com per exemple TMB, FGC o RENFE.
A més de la web de l’ATM, s’han creat altres webs des d’on es poden iniciar tràmits per
la sol·licitud de títols ATM, com la web de la T-16, www.t-16.cat o la web de la T-verda,
www.t-verda.cat
Amb la present licitació es demana doncs la creació del portal atm.cat que també ha
d’integrar aquestes webs i d’aquesta forma disposar d’un únic punt de partida de cara al
ciutadà i que pugui trobar tota la informació en el mateix portal, en una solució de disseny
unificat i que el proveïdor haurà de proposar i ser acceptat per l’ATM.
Altrament, l’ATM disposa d’uns sites de documentació en Sharepoint, que han d’estar
disponibles a usuaris externs de l’ATM . Actualment el número de “sites Sharepoint” és
de cinc, tot i que aquest número augmenta a mida que es van generant projectes nous.
Es demana també la transformació d’aquests espais de Sharepoint al nou Portal ATM,
mantenint la seva funcionalitat o incrementant-la, de forma que amb una gestió d’usuaris
es permeti l’accés a aquests espais de col·laboració a les persones que ho requereixin.

4. Abast i organització del projecte
L’abast del projecte és la creació del Portal Web ATM amb la migració i el redisseny dels
continguts actuals, de forma modular i escalable, i que integri totes les solucions actuals.
A continuació es descriuen les característiques dels serveis sol·licitats.
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4.1. Definició estratègica del portal web ATM
Realització d’un estudi preliminar, juntament amb personal de l’ATM, on quedin
clarament identificats els següents aspectes del projecte:
-

Objectius del negoci

-

Proposta de tipologies de disseny que garantitzin l’escalabilitat i la integració amb
altres desenvolupaments web.

-

Requisits d’ús per cada tipus d’usuari

-

Requisits de seguretat.

Lliurable: Estudi preliminar i requisits funcionals.

4.2. Especificació de les infraestructures de sistemes necessàries.
Especificar les característiques tècniques que requereix l’allotjament del portal.
L’empresa adjudicatària ha de configurar i gestionar els recursos proporcionats per ATM,
per tots els sistemes necessaris i involucrats dins la creació del portal Web ATM. Això
implica:
La instal·lació, configuració i tuning dels entorns de preproducció i producció en uns
contexts de 24 X 7 i SLA elevat.

4.3. Disseny del full de ruta. Fase d’anàlisi
Disseny d’una arquitectura del sistema que permeti acomplir els objectius i requisits
identificats a l'estudi preliminar.
Disseny del pla de migració i del pla de proves.
Conceptualització del portal a fi que sigui escalable i modular.
Arbre de continguts
Inventari de continguts
Disseny dels continguts
En aquesta fase s’hauran de cobrir els següents aspectes:
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Declaració de les eines que es faran servir pel desenvolupament:
framework, workbench, testing tool, qualitat del software i integració
continua
Identificar la modularitat en base a necessitats de gestió
documental.
Guia d’estils i maquetació
Menús i plantilles. Accessibilitat AAA de cadascuna d’elles.
Incloure polítiques de seguretat
Bon posicionament en cercadors mitjançant un SEO (Search
Enginye Optimization)
Compliment del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR)
L’empresa adjudicatària serà la responsable de crear el nou portal
web i de posar-ho a disposició dels usuaris, del personal de l’ATM que
modificarà el contingut i del servei de manteniment.
Els desenvolupament s ‘han de portar a terme seguint estàndards
específics d eles tecnologies per facilitar el manteniment posterior.
Lliurable: Descripció de la solució proposada, que cobreixi tots els punts anomenats
anteriorment.
4.4. Implementació de la solució proposada del portal Web ATM
El desenvolupament del contingut del portal web ATM i els tests de funcionament i posta
en marxa inclou:
Maquetació i disseny d’imatge
Lliurable: proposa de disseny
Execució de la migració i del desenvolupament de funcionalitats
acordades.
Codificació del software que ha de ser obert i propietat de l’ATM
Execució del Pla de proves
Una vegada generada una nova versió, i abans d’alliberar-la cap a l’entorn de producció,
s’executarà la bateria necessària de testos per assegurar la qualitat (QA testing), amb
la finalitat d’aconseguir una web amb un comportament robust des de el punt de vista
de tots els usuaris.
El producte serà validat per part de l’ATM, sotmetent-lo a un període de proves “en
blanc”, si s’escau. Els problemes i desviacions trobades s’analitzaran i es crearà una
llista de canvis que es portaran a terme en una segona execució dels punts 1., 2., 3., 4.
i 5 [Validació + segon loop]
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4.5. Evolució del portal web ATM i nous desenvolupaments
Durant el temps de durada de la licitació (3 anys) es definirà una segona fase d’evolució
i gestió de funcionalitats del portal o se’n podrà afegir de noves.
Cal establir una metodologia per incloure noves funcionalitats i la integració d’altres
serveis i com es quantificarà.
4.6. Manteniment proactiu i reactiu del portal
Planificació de tasques i nous evolutius.
Actualitzacions de noves versions del programari base, així com adequacions per a
noves versions dels navegadors i del framework.
Modificacions de codi: generar les noves versions usant el mateix entorn de
preproducció usat en la període de construcció del portal.
També s’establirà un servei de suport de cara a poder registrar i gestionar les incidències
que es puguin produir en el portal.

4.7. Formació personal ATM
El contractista haurà de fer una proposta de pla de formació.
Lliurable: Manual de gestió del portal ATM per tipologies d’usuaris.

5. Especificació tècnica
Les característiques tècniques que ha de tenir el nou portal web son les següents:
Plataforma LifeRay
Accessibilitat: que compleixi el requeriments d'accessibilitat WCAG 2.0 AA (o
AAA) de cara a persones amb discapacitat, de totes les plantilles així com del
portal HOME.
El disseny de la web ha de ser “responsive”, de forma que la seva visualització i
gestió d’usuari sigui adaptada per a diferents dispositius, mòbils, tauletes, PC’s,
etc.
La web ha de funcionar correctament, com a mínim, a les últimes versions
publicades a la data d’inici del projecte, dels navegadors Google Chrome,
Firefox, Safari i Internet Explorer/Edge tant per a escriptori com per a mòbils/
tauletes.
El disseny de la web ha de passar els tests de validació w3c:
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o Html: https://validator.w3.org/.
o Links: https://validator.w3.org/checklink
o Css: http://jigsaw.w3.org/css-validator/
Eina de garantia de qualitat de l’estructura documental i dels accessos.
Planes accessbies via SEO (Search Engine Optimization).
Qualitat del Software: S’han d’implementar tests unitaris (junit) i tests funcionals
(junit + Selenium). En total els tests han d’oferir una cobertura mínim del 80% del
codi, i s’ha d’aportar un resum de l’execució dels tests. Es valorarà un anàlisi de
qualitat del codi que inclogui com a mesura de qualitat el percentatge de
cobertura dels tests.
L’entorn de desenvolupament ha d’utilitzar un sistema de integració contínua i
garantir l’execució dels tests, revisar la qualitat del software i fer el desplegament
automàtic de les noves versions. Per exemple Jenkins o Hudson. L’entorn
d’integració continua ha d’executar els tests i avisar per email quan un test falla.
S’ha de definir i seguir una guia d’estil de programació i demostrar que s’ha seguit
dit estil que l’ATM ha d’aprovar expressament. Per a demostrar que s’ha seguit
dit estil es poden generar anàlisis d’estil amb eines com CheckStyle, que també
es poden integrar fàcilment amb Jenkins i SonarQube, facilitant la generació de
reports de conformitat a l’estil. Caldrà incloure eines de test unitari i de càrrega.
S’ha d’aportar documentació per a facilitar el traspàs del codi.
S’ha de fer servir un sistema de control de versions (Git, SVN, etc...). El sistema
d’integració continua pot configurar-se per a executar tests cada vegada que es
genera un commit al servidor de control de versions.
Assegurar la base de dades amb els nivells de protecció necessaris pel
compliment del nou reglament de protecció de dades GDPR per tipologia
d’usuari.
6. Metodologia de treball

6.1. Equip de treball
L’adjudicatari descriurà el seu equip de treball i el rol dels seus membres.
La direcció dels serveis licitats la portarà a terme per part de l'Autoritat del Transport
Metropolità i exercirà entre d’altres les següents funcions:
Realitzar la certificació dels serveis prestats.
Facilitar la informació necessària per a l'execució dels treballs descrits.
Dirigir i supervisar la realització i desenvolupament dels mateixos.
6.2. Entorns de treball
Des de l’inici del projecte, l’adjudicatari es coordinarà amb l’ATM per especificar les
característiques tècniques que requereix l’allotjament del portal. L’adjudicatari realitzarà
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les gestions i tasques per tal que l’allotjament esdevingui la plataforma principal pel
desenvolupament i desplegament web.
L’empresa adjudicatària ha de contemplar la creació d’un entorn de preproducció que
permeti realitzar les proves prèvies i el vist i plau de l’ATM de totes les modificacions
que es realitzin abans de realitzar els canvis a l’entorn de producció. Així mateix ha de
disposar d’un sistema d’integració continua.
Cada sol·licitud d’intervenció sobre els recursos d’allotjament, requerida per
l’adjudicatari, haurà de ser aprovada per la direcció tècnica del projecte abans de ser
executada.
6.3. Agile
Donades les característiques especials d’aquest projecte, el desenvolupament del portal
Web ATM es gestionarà emprant metodologies Agile: implementació incremental,
establiment de “sprints”, gestió de backlog, ...
D'aquesta forma es pretén:
Facilitar l’adaptació dels requisits a les necessitats de l'ATM.
Què hi hagi lliuraments progressius a mida que s'avança en el projecte.
Què s'estableixi un relació fluida entre tot l'equip de projecte.
Facilita la visió general de la magnitud del treball, del que s'ha fet i del que resta
per fer.
Permet identificar el possibles errors des d'un inici per tal de fer les correccions
des d'un principi
6.4. Documentació
Cada lliurament anirà acompanyat de la documentació de disseny, de desenvolupament
i manual d’usuari necessària, que serà sotmesa a la acceptació per part de la direcció
tècnica del projecte.
6.5. Manteniment reactiu i incidències
L’empresa adjudicatària haurà de descriure en detall el canal de comunicació
d’incidències i les característiques de la gestió i seguiment de les mateixes.
L’adjudicatari realitzarà les accions de manteniment correctiu, atenent a la prioritat
establerta per la ATM.
Temps de resposta SLA, per bugs trobats amb un temps de resposta màxima de 4 hores
amb un servei de 8 X 5.
6.6. Manteniment proactiu i evolutiu
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L’empresa adjudicatària haurà de descriure en detall la metodologia de gestió dels
manteniments proactius i dels nous desenvolupaments que s’acordi.
En el cas del manteniment evolutiu, l’adjudicatari planificarà el cost previst en hores de
treball i la data d’entrega abans d’iniciar la feina.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’unes d’eines per mesurar els indicadors de
qualitat necessaris per la correcta execució del projecte que assegurin el resultat
desitjat.
6.7. Garantia del Servei
Les incidències seran resoltes per l’empresa, un cop finalitzada la implementació
s’estableix una garantia de 12 mesos des de la posta en producció de les funcionalitats
determinades.
7. Treballs a realitzar
L’abast del projecte establert a l’apartat 4 dels plecs queda agrupat en tres blocs de la
següent manera.

7.1. Primer bloc : instal·lació de l’entorn.
Decidir, conjuntament amb el personal tècnic d’ATM, els recursos necessaris per
l’allotjament de tota la plataforma portal Web, tant per entorns de producció com de
preproducció o desenvolupament, i backup. Tot i que l’ATM proporcionarà l’allotjament
Web, aquest s’ha de decidir en una fase prèvia.
En aquesta primera fase, el contractista haurà d’atendre les necessitats d’instal·lació i
configuració del servidor d’aplicacions, servidor de base de dades, instal·lació de la
plataforma Liferay i posta en marxa necessàries per dur a terme la creació i el
manteniment de tot el projecte.

7.2. Segon bloc: Definició i construcció del portal.
Crear un grup de treball juntament amb l’ATM per detectar i limitar tant l’estructura com
la informació que hi haurà a la nova web.
Definir una direcció tècnica del projecte juntament amb l’ATM
Aquesta fase es subdividirà en quatre lliuraments:
7.2.1. Definició estratègica
Definició estratègica, tal i com es marca a l’apartat 4.1 d’aquests plecs, de forma que
el contractista és qui redactarà i lliurarà un estudi preliminar i uns requisits funcionals
acordats amb l’ATM.
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7.2.2. Creació del portal amb les característiques bàsiques
En aquesta part s’ha de presentar un portal web ATM on estiguin inclosos els continguts
funcionals que presenta actualment el web de l’ATM.
S’haurà de definir l’estratègia a seguir per la creació del portal, es procedirà a la creació
de components transversals o estàndards i es migraran tots els continguts.
L’ATM disposa també d’espais Sharepoint per compartir documents de treball d’altres
projectes. S’ha de fer un plantejament per migrar aquests espais de Sharepoint cap al
nou portal, de forma que mitjançant una identificació d’usuari, es pugui entrar en espais
restringits del Portal ATM i veure la documentació compartida.
Actualment el nombre d’espais Sharpoint que hi ha a ATM són cinc. Tot i que aquest
nombre pot variar en funció de nous projectes que sorgeixin a l’ATM procedents de
qualsevol àrea, però en cap cas es demanarà al contractista que hagi de migrar un
nombre superior a 10 sites.

7.2.3. Evolució del portal. Altres funcionalitats
En aquesta segona part del lliurament del portal web cal afegir noves funcionalitats que
dotin al portal d’integracions amb altres sistemes i gestió de tràmits.
Per això el contractista farà un estudi preliminar per delimitar els diferents continguts i
l’estructura de les diferents webs que té l’ATM per altres projectes, definint la viabilitat
d’incorporar aquestes webs dins del nou portal i implementant dites incorporacions.
Les webs que té actualment ATM i que s’haurà de veure la viabilitat de la integració dins
del portal ATM són:
Observatori de la mobilitat: s’està acabant de definir i la tecnologia serà ja amb LifeRay
T-verda: https://t-verda.cat/
T-16: https://t-16.cat/
Web gestió sobre episodis ambientals: http://www.activacio-rtp.cat/
Web de gestió del PDM: www.
Web de gestió del PDI: www.
Accés al portal de consultes
http://public.atm.cat/iiserver/

pels

operadors

de

transport

SGIT:

Accés a la plataforma de factures per part dels centres d’atenció als clients dels
operadors (Actualment FIVA): http://public.atm.cat/facturacio/
L’ATM disposa d’un correu electrònic per enviar butlletins, el contractista haurà de
preparar un servei de Butlletins que es generi des del portal Liferay
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L’ATM determinarà quines parts del portal estaran subjectes a la gestió del seu contingut
per part de l’ATM.
7.2.4. Formació pel personal d’ATM.
El contractista formarà al personal de l’ATM per tal que aquest tingui la capacitat de
gestionar el portal web de forma autònoma en quant a modificacions de format i
contingut.

7.3. Tercer bloc: Manteniment evolutiu i correctiu
Al tractar-se d’un desenvolupament viu, cal doncs comptar amb un equip de treball que
estigui disponible per realitzar noves implementacions o requeriments que necessiti
l’ATM.
Atendre i solucionar el problemes detectats que vagin sorgint així com desenvolupar
noves necessitats i millores que el portal Web requereixi.
Fer les actualitzacions de les noves versions del producte que vagi traient el fabricant,
tant del framework com dels navegadors.

8. Durada del contracte de servei i planificació de treballs
S’estableix una durada del contracte de tres anys, desglossats de la següent forma:
8.1. Primera fase: Instal·lació de l’entorn HW i comunicacions
S’estableixen 4 setmanes a la primera fase del projecte, muntatge de l’entorn físic per
la instal·lació del portal web: instal·lació, configuració, tunning de la plataforma d’alta
disponibilitat i de l’entorn de preproducció.
8.2. Segona fase: Definició, construcció del portal base, migració de continguts i
creació espais privats
S’estableix una durada de 12 mesos per la definició estratègica, implementació de la
primera part del portal web, amb les funcionalitats bàsiques. I 12 mesos més per la
implantació del resta de funcionalitats establerts tal i com es demana a l’apartat 4.2.2
d’aquests plecs. Aquests dos terminis s’executaran de forma consecutiva. En aquesta
segona fase es realitzarà també la formació al personal intern d’ATM que haurà de ser
coneixedor de l‘eina i poder modificar els continguts del portal Web.
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8.3. Tercera fase: Manteniment evolutiu i correctiu
Hi haurà un altre període de 12 mesos per fer un manteniment evolutiu i correctiu de
l’eina.
S’ha de tenir pressent que els treballs de la primera i la segona fase poden començar
de forma simultània.

9. Presentació i lliurament de l’oferta
Concretament s’haurà de descriure i es valorarà les descripcions de:

9.1. Equip de treball del servei:
Descripció i característiques de l’equip i personal que durà a terme el servei.

9.2. Metodologia del servei
Descripció de com es durà a terme els treballs i planificació dels mateixos complint amb
les diferents condicions establertes en els diferents apartats d’aquests plecs de
prescripcions tècniques.
10. Protecció de dades
Els adjudicataris d’aquesta licitació seran els encarregats del tractament de les dades
de clients de l’ATM, per tant s’hauran de complir els següents punts per tal d’ajustar-se
i cobrir tots els requisits pel compliment de la llei de protecció de dades GDPR.
Obtenir autorització del responsable de les dades.
Reportar qualsevol problema de seguretat que es detecti en el sistema.
Cooperar amb ATM pel compliment de la GDPR
Retornar totes les dades al final de la prestació.

11. Confidencialitat i seguretat
La propietat intel·lectual i desenvolupaments dels documents i eines correspondrà en
exclusivitat a l'ATM.

Disseny, creació, implantació i manteniment del nou portal corporatiu de l’ATM
Exp. C-23/2019 #40748
11

L'adjudicatari es compromet a no donar cap informació ni dades proporcionades en
l’execució del projecte sense l’expressa conformitat de l’ATM.
El no compliment de la confidencialitat i seguretat esmentades serà causa de resolució
de contracte.

12. Glossari
CheckStyle: Eina d’anàlisi de conformitat a estil de programació per a llenguatge Java.
Cobertura: Eina per a generar informes del percentatge de codi testejat.
Git: Eina de control de versions.
Hudson: Sistema d’integració continua.
Jenkins: Sistema d’integració continua.
Integració continua: pràctica de desenvolupament de programari on els membres d'un
equip integren sovint el seu treball.
JaCoCo: Eina per a generar informes del percentatge de codi testejat.
Junit: Framework per a testing unitari per a llenguatge Java.
Liferay: Framework per a portals web escrit en llenguatge Java.
Selenium: Eina per a automatitzar la navegació de pàgines web emprada en el testing
funcional de pàgines web.
SonarQube: Eina de gestió de qualitat de software.
SVN: Eina de control de versions.
Tomcat: Servidor web.
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