
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA IMPLANTACIÓ D’APLICACIONS
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA PER A L’EMPRESA DE SERVEIS DEL MUNICIPI
DE MANACOR S.A.                                                                 

1 Objecte

Aquesta contractació té com a objecte la implantació de dues aplicacions del catàleg del Govern dels
Illes Balears per a l'administració electrònica i la inclusió d'un segell de temps en el web de la SAM.

La contractació es compon de dos lots:

El primer lot és per a la prestació de serveis de:

 Consultoria i assistència tècnica per a la implantació de les aplicacions RegWeb i PortaFIB
amb llicència GPLv3 desenvolupats pel Govern de les Illes Balears.

 Manteniment i assistència tècnica tant de la infraestructura com de les aplicacions. 

El segon lot és per a la contractació de la infraestructura necessària per a les aplicacions RegWeb i
PortaFIB com a servei d'infraestructura remot.

2 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL LOT 1

2.1 Abast

El projecte ha d’incloure almenys les següents activitats:

 Especificació de requeriments: amb la participació dels usuaris de la SAM es recolliran les
característiques i requeriments particulars de la SAM.

 Instal·lació i configuració de tots els components necessaris per al funcionament correcte de
les  aplicacions (gestor de base de dades,  servidor  d’aplicacions,  connectors,  etc.),  segons
l’arquitectura  proposada  per  l’adjudicatari  en  la  infraestructura  que  proveirà  la  SAM
mitjançant la contractació del segon lot d’aquest plec.

 Instal·lació i parametrització de les funcionalitats de les aplicacions segons l’especificació de
requeriments.

 No és necessària la migració de dades des d’altres sistemes ni la integració de RegWeb i
PortaFIB entre si ni amb altres aplicacions.

 Formació d’usuaris.

 Pla de proves d’acceptació.

 Servei d’administració, manteniment de les aplicacions i assistència tècnica als usuaris.

2.1.1 Implantació de RegWeb

Les activitats de la implantació de RegWeb han d’incloure com a mínim:

Parametrització  de  l’aplicació  de  registre  general  d’entrada  i  sortida  per  a  la  incorporació  de
documents mitjançant escaneig i la creació de còpies autèntiques (firma de la copia autèntica per part
del personal de la SAM).

Parametrització d’una única entitat, usuaris (aproximadament 6), permisos, escaneig i enviament de
correus electrònics mitjançant el servidor de correu de la SAM.



Configuració dels connectors dels mòduls de firma, segell de temps i de custòdia (sobre Filesystem).

2.1.2 Implantació de PortaFIB

Les activitats d'implantació de PortaFIB han d’incloure com a mínim:

Parametrització de l'aplicació per a la gestió d'un flux de signatures electròniques de validació i
aprovació de documents PDF i els seus annexos.

Parametrització  d'una  única  entitat,  usuaris  (aproximadament  10),  càrrecs  (3),  permisos  de  la
plataforma i enviament de correus electrònics mitjançant el servidor de correu de la SAM.

Inicialment no es preveu la necessitat d'usuaris delegats ni col·laboradors.

Configuració dels connectors de conversió de documents, signatura, segell de temps i de custòdia
(sobre Filesystem).

2.2 Formació

La formació ha d’anar destinada fonamentalment als usuaris operadors.

S’ha de realitzar una introducció a les funcions dels usuaris administradors i administradors d'entitat
però no formació específica, ja que si aquestes activitats fossin necessàries serien realitzades pel
Servei de Manteniment i Assistència Tècnica a petició de la SAM.

El licitador ha d’incloure en la seva proposta una planificació detallada que expliqui l'abast dels
continguts de formació, en la qual s'ha d'indicar el nombre de jornades i hores previstes de formació.

La formació s’ha de realitzar en les dependències i horaris que determini la SAM.

L'adjudicatari ha de lliurar la documentació per a la formació en format electrònic.

L'adjudicatari ha de preparar les dades necessàries per a la formació, sobre la infraestructura que
proveirà la SAM, i les ha d’eliminar per a la realització de les proves d'acceptació i posterior pas a
producció.

2.3 Proves d’acceptació

L'adjudicatari ha d’elaborar un pla de proves d'acceptació d'usuari.

Les proves han de permetre la verificació de la parametrització correcta de les funcionalitats segons
els requeriments de la SAM.

El pla de proves ha de ser executat per l'usuari amb la col·laboració de l'adjudicatari.

Una vegada executat el pla de proves i implementades les correccions que fossin necessàries s'ha
d’emetre una acta d'acceptació.

2.4 Seguiment i documentació

L'adjudicatari es compromet a facilitar en tot moment a la SAM la informació i documentació que
sol·liciti per conèixer la situació dels treballs i problemes que puguin plantejar-se.

A la  finalització  del  projecte  l'adjudicatari  ha  d’entregar  la  documentació  tècnica  del  projecte.
Aquesta documentació ha d’incloure com a mínim:

 Especificació de requeriments

 Descripció de la parametrització de les aplicacions



 Documentació de formació

 Pla de proves d’acceptació

2.5 Garantia

L'adjudicatari està obligat durant la vigència de la garantia (12 mesos) a solucionar les incidències
derivades d'incorreccions o deficiències ocultes en els treballs realitzats durant aquest contracte.

El temps de resposta davant aquest tipus d'incidències ha de ser igual al que s'especifica en el següent
apartat de manteniment.

2.6 Servei de manteniment i assistència tècnica

A partir de la posada en producció de les aplicacions, l’adjudicatari:

 Ha d’administrar la infraestructura i els components de programari associats al funcionament
de les aplicacions.

 Ha de realitzar un manteniment correctiu i evolutiu: solucionant incidències en l’operació,
comprovant  i  implantant  actualitzacions  i  noves  versions  del  sistema  operatiu,  dels
components de programari i de les aplicacions incloses en aquest plec, entre altres tasques.

 Ha de realitzar les activitats pròpies dels usuaris administradors i administradors d’entitat que
fossin necessàries.

 Ha de prestar assistència als usuaris en l’operació de les aplicacions.

 Ha  de  revisar  i  verificar  periòdicament  les  còpies  de  seguretat  incloses  en  el  servei
d’infraestructura que proveirà la SAM mitjançant la contractació del segon lot d'aquest plec.

 Ha de formar els usuaris en possibles futures versions amb noves funcionalitats o en els casos
de deficiències o errors sistemàtics en l'operació de l'aplicació per part dels usuaris.

No s'han d’incloure en aquest servei les hores que quedin cobertes per la garantia del projecte
d'implantació.

L'adjudicatari ha d’indicar la tarifa amb la qual presti aquest servei sense un límit màxim d'hores i
sense establir un compromís de consum mínim per part de la SAM. 

2.6.1 Horari

L'assistència tècnica s’ha de prestar en horari de dilluns a divendres de 8.00 h a 15.00 h, dijous de
16.00 h a 20.00 h i dissabte de 9.00 h a 13.00 h. S’ha de seguir el calendari laboral de Manacor.

L'adjudicatari ha d’intentar dur a terme les tasques de manteniment sense que interferesquin en el
funcionament de les instal·lacions de la SAM.

2.6.2 Nivell de servei

Després d'una primera anàlisi i avaluació de l'impacte en les activitats de la SAM, les incidències i
peticions s’han de categoritzar amb criticitat: urgent, normal i baixa. Els temps màxims de resposta i
resolució han de ser els següents:



El temps de resposta és
el termini transcorregut
des  de  la  comunicació

d'una  incidència  fins  al  moment  en  el  qual  l'adjudicatari  atén  l'usuari  per  control  remot  o
eventualment  es  persona  en  les  instal·lacions  de  la  SAM  si  el  tipus  d'incidència  ho  requereix.
S'entén per temps de resolució el termini transcorregut entre la resposta i l'acceptació de l’usuari de
la resolució de la incidència.

2.6.3 Desplaçaments

Els desplaçaments van a càrrec de l’adjudicatari.

No hi ha un límit en el nombre de desplaçaments dels tècnics, sempre que siguin necessaris per a la
solució d'incidències.

2.7 Documentació tècnica de la proposta

El licitador ha d’incloure en la seva proposta la descripció dels treballs a realitzar. S’ha de descriure
l'enfocament,  la  metodologia,  l’arquitectura,  el  pla  de  treball,  la  formació,  el  pla  de  proves,  la
documentació a entregar i les eines proposades per a la realització del projecte.

2.8 Equip de treball

L'adjudicatari ha d’assignar personal amb experiència prèvia demostrable, adjuntant currículum, en
la implantació d'aquest tipus d'aplicacions i components associats.

L'adjudicatari ha de nomenar un responsable de projecte com a contacte principal amb la SAM.

2.9 Pressupost del contracte

Preu de la implantació: 15.000 € (amb l’IVA exclòs).

Si  es  requereix  algun  component  de  programari  comercial  per  al  funcionament  correcte  de  les
aplicacions, el licitador n’ha d’indicar el preu aproximat però no ho ha d’incloure en el total de la
seva proposta. La SAM es  responsabilitza de l’adquisició.

Preu del manteniment referit a unitat de temps: 40 €/hora (amb l’IVA exclòs). Es preveuen 75 hores
anuals.

Criticitat Temps de resposta Temps de resolució

Urgent 1 hora 4 hores

Normal 4 hores 16 hores

Baixa 8 hores 72 hores



2.10 Duració

La duració del projecte no ha d’excedir els 2 mesos.

El contracte de manteniment i assistència tècnica té una vigència d’1 any. 

3 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL LOT 2

3.1 Característiques tècniques

Per a l'allotjament de les aplicacions RegWeb, PortaFIB i la resta de components de programari
associats, el licitador ha de proposar un servei d'infraestructura remot amb accés segur des de les
instal·lacions de la SAM, que garantesqui unes prestacions mínimes equivalents a un servidor amb
les següents característiques:

- Alta disponibilitat i accés segur

- Processador Intel Xeon 4c/8t - 3,8/4,2 GHz

- RAM 32 GB DDR4 ECC 2400 MHz

- Disc dur 2x2TB

- Amplada de banda 500 Mbps

- SO Linux Ubuntu

- Servei de còpies de seguretat (mínim 500 Gb)

3.2 Pressupost del contracte

Preu del servei referit a unitat de temps: 120 €/mes (amb l’IVA exclòs).

Si es requereix algun component de maquinari o programari comercial addicional per garantir la
seguretat de l'accés al servei, el licitador n’ha d’indicar el preu aproximat però no ho ha d’incloure en
la seva tarifa. La SAM es responsabilitza de l’adquisició.

3.3 Duració

El contracte té una vigència d'1 any.

4 Propietat intel·lectual

L'adjudicatari ha de reconèixer que tota la documentació, informació i configuració que es pugui
produir com a resultat d'aquest contracte és de propietat única i exclusiva de la SAM, i és un secret
no reproduïble i no divulgable sense l'autorització escrita expressa del propietari.

El Consultor en Tecnologías de la Información Vist i plau

Javier Martín Panfil La presidenta del Consell d'Administració
de l'Empresa de Serveis del Municipi de Manacor, SA

Maria Antònia Sansó Jaume
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