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Plec de condicions tècniques d’una plataforma tecnològica per a la forma-

ció dels treballadors de Barcelona de Serveis Municipals. 

El plec desenvolupa els requeriments tècnics i funcionals del sistema i 

posteriorment es presenten les condicions de lliurament del projecte, es-

tructurades entorn els plans d’execució. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) és una empresa de titularitat municipal que gesti-

ona diferents serveis encarregats per l’Ajuntament de Barcelona, per garantir la millora de 

la qualitat de vida de ciutadans i visitants de Barcelona. 

En el marc de les tasques que es desenvolupen, B:SM té la necessitat 

de formar al seu personal de manera continuada. 

Per aquest motiu B:SM té la necessitat d’adquirir una plataforma de formació on-line on 

poder desenvolupar i gestionar formacions on-line per al desenvolupament personal i pro-

fessional dels treballadors.  

B:SM requereix contractar una empresa que faciliti la implantació i desenvolupament d’un 

campus virtual que s’adapti a les necessitats formatives dels diferents col·lectius dels tre-

balladors i de l’organització. 

OBJECTE 

L’objecte d’aquest Plec és establir les prescripcions tècniques i funcionals que regularan les 

condicions relatives als contractes que es formalitzin per la contractació dels serveis relatius 

a la implantació, desenvolupament, acompanyament i serveis tècnics a Barcelona de Ser-

veis Municipals, S.A en la plataforma de formació on-line. 

Aquesta necessitat formativa, es vincula directament a una de les missions que té B:SM 

que és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i visitants, gestionant serveis encarregats 

per l’Ajuntament de Barcelona, amb eficiència i proactivitat. En l’exercici de la seva activitat, 

s’ha posat de manifest un augment en l’ús del servei per part de ciutadans i visitants, fet 

que comporta la necessitat de garantir que els nostres treballadors es segueixin formant. 

És per això que es creu convenient reforçar les accions formatives pels treballadors de 

B:SM en modalitat on-line. 

Degut a la complexitat i volum de B:SM, es posa de manifest la dificultat per part de treba-

lladors/es per assistir a formacions amb horaris regulars. 

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, és necessari contractar una plataforma 

de formació on-line on desenvolupar diverses accions formatives, de manera que el/la tre-

ballador/a gaudeixi de flexibilitat per formar-se des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

L’objectiu principal és la contractació d’una empresa que pugui proporcionar-nos un entorn 

d’aprenentatge virtual pels treballadors de B:SM, amb els recursos i eines necessàries per 

a poder crear les nostres aules virtuals a partir de continguts propis, o externs, matricular 

als participants segons les necessitats del moment, elaborar itineraris formatius per col·lec-

tius, entre d’altres.  

En aquest plec es presentaran tots aquells requisits i condicions dirigides per la prestació 

de la plataforma de formació on-line.  

http://www.bsmsa.cat/
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L’abast de la prestació que es licita inclou el desenvolupament del projecte d’implantació de 

la plataforma, les tasques de manteniment, la formació i l’acompanyament en el procés 

d’implantació, així com la resposta a les necessitats formatives específiques durant el pro-

cés d’implantació. 

ÀMBIT DE SUBMINISTRAMENT 

Seguidament es resumeixen els principals àmbits d’intervenció i de subministrament de 

l’Adjudicatari del present plec de condicions tècniques: 

Implantació i plataforma: subministrament, personalització, configuració, proves, formació, i 

posta en marxa de la plataforma de formació en línia basada en Moodle en mode SaaS 

(Software as a Service) (24x7), d’acord amb els requeriments descrits en el present plec. 

Inclou el subministrament d’una aplicació mòbil (Android i iOS) de formació personalitzada per 

B:SM. 

Operació i manteniment de la plataforma: execució del pla de manteniment i de suport a 

l’operació per a la plataforma de formació en línia en mode SaaS (Software as a Service) (24x7), 

que inclou el diagnòstic i el seguiment de les incidències a nivell de programari. 

Inclou el manteniment evolutiu i adaptatiu de l’aplicació mòbil (Android i iOS) de formació per-

sonalitzada per B:SM. 

Hores d’assistència tècnica: bossa d’hores d’ús opcional destinades a donar suport tècnic 

als usuaris de la plataforma. 

L’Adjudicatari també ha de respectar les fites, els plans d’execució i les condicions de lliu-

rament descrits en el present plec tècnic: pla d’implantació, pla de formació, pla de mante-

niment i suport a l’operació, pla de contingència i pla d’acceptació. 
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2. REQUERIMENTS TÈCNICS I FUNCIONALS 

Seguidament es presenten els requeriments funcionals de la plataforma de formació en línia 

per als treballadors de B:SM, considerant els seus principals casos d’ús com a fil conductor. 

ENTORN D’OPERACIÓ 

Els requeriments tècnics de l’entorn virtual de formació en línia són els següents: 

Gestor de continguts formatius: la plataforma d’aprenentatge s’ha de basar necessàriament 

en programari Moodle com a eina base de gestió d’aprenentatge.  

Concretament s’ha de basar en la versió 3.2 o superior de Moodle. 

El portal de formació ha de ser accessible des de qualsevol navegador Internet. 

Concurrència: la plataforma de formació ha de poder suportar 300 usuaris concurrents. 

Llicències: la plataforma de formació ha d’incloure un mínim 1.500 llicències d’usuaris anuals. 

Servei SaaS: la plataforma de formació s’ha de subministrat en model Software as a Service 

(SaaS) amb tota la seva infraestructura de servidors i dades al Cloud i accessible 24x7. 

La disponibilitat del Servei ha d’estar garantida i amb una SLA del 99,5% del temps; amb les 

corresponents còpies de seguretat segons es descriu en el plec. 

Aplicació mòbil: l’Adjudicatari ha de subministrar una aplicació mòbil personalitzada amb la 

imatge corporativa de B:SM que tingui accés als continguts formatius de la plataforma. Aquesta 

aplicació ha d’estar disponible per entorns Android (versió 4.3 o superior) i iOS (versió 9). 

Observar doncs, que la plataforma ha de ser plenament responsive ja que pot ser accessible 

des de diferents dispositius. 

Intranet B:SM: els continguts de la plataforma han de ser accessibles pel personal de B:SM 

des de la Intranet corporativa. 

Integració RRHH: la plataforma s’ha d’integrar amb el sistema de RRHH de B:SM (META 4) a 

fi i efecte de carregar automàticament els cursos i retornar les qualificacions del personal de 

B:SM.  

Entorn PRE i PRO: la plataforma s’ha de poder desplegar i provar en un entorn de PRE-

Producció abans de pujar-ho a l’entorn de PRO. 

D’acord amb això, la plataforma virtual d’aprenentatge licitada s’ha de basar necessària-

ment en el programari Moodle, incorporant-hi .les funcionalitats bàsiques i les personalitza-

cions descrites seguidament. 

  



  

REQUERIMENTS TÈCNICS I FUNCIONALS: Usuaris de la Plataforma 6 

B:SM 

USUARIS DE LA PLATAFORMA 

Els usuaris que interactuen amb la plataforma de formació són fonamentalment els treba-

lladors de B:SM, que s’han de poder identificar amb el nom d’usuari i contrasenya disponi-

bles en el Directori Actiu (LDAP) corporatiu i ha de poder realitzar l’inici de sessió amb 

tècniques de Single Sign On (SSO). 

En aquest àmbit, és necessari que la plataforma permeti establir diferents els rols caracte-

rístics d’aquests sistemes: Tutor amb edició, Tutor sense edició, Participant, Convidat, etc. 

És important destacar que el personal de B:SM ha de poder accedir als cursos a través de 

la Intranet corporativa.  

D’altra banda, la plataforma també ha de permetre obrir opcionalment l’entorn de formació 

a usuaris externs: col·laboradors, proveïdors, etc. i permetre retornar les qualificacions dels 

cursos realitzats al Sistema de RRHH de B:SM (META4). 

DISSENY, ACCESSIBILITAT I IDIOMES 

El portal Internet i l’aplicació mòbil de la plataforma de formació s’han de subministrar amb 

un disseny gràfic completament personalitzat a la imatge corporativa de B:SM, i que estarà 

subjecte a l’aprovació del corresponent departament. 

L’entorn virtual d’aprenentatge ha de poder ser accessible amb un nivell d’accessibilitat AA. 

La plataforma i l’aplicació mòbil ha d’estar disponible en diversos idiomes i com a mínim en 

català, castellà i anglès. 

CONTINGUTS FORMATIUS 

La plataforma haurà d’admetre el màxim nombre de formats de continguts per facilitar la 

gestió de les formacions i la pujada dels continguts a l’aula virtual: vídeo, SCORM, links, 

àudio, PDF, etc. 

La plataforma també ha d’acceptar obligatòriament continguts formatius amb el framework 

H5P, que permet la creació de continguts interactius amb llenguatge HTML5 i que poden 

ser visualitzats en qualsevol dispositiu. 

La plataforma haurà de disposar d’un assistent per a generar exercicis per poder avaluar el 

curs. Aquestes avaluacions hauran de quedar registrades per al posterior seguiment: qües-

tionaris, enquestes de satisfacció, lliçons, etc. 

La plataforma ha de disposar d’una sistema de gestió de continguts d’aprenentatge (LCMS), 

per tal de poder automatitzar processos d’administració de continguts formatius. 

La plataforma també disposarà d’una eina d'autoria per a la creació de cursos propis incor-

porada en la plataforma, així com també ha de permetre administrar la visibilitat dels cursos 

finalitzats i enregistrar-los com a històric. 
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ACTIVITAT FORMATIVA I CERTIFICACIONS 

La plataforma formativa també ha de disposar de les següents prestacions funcionals en 

matèria de gestió, avaluació i certificació de continguts formatius:  

 Gestió de competències dels alumnes d’acord amb l’estratègia competencial de B:SM 

en cada curs o pla d’aprenentatge per als diferents col·lectius de treballadors. 

 Administració d’itineraris formatius personalitzats formats per activitats i mòduls for-

matius a fi i efecte de crear cursos amb molts continguts i que afavoreix el reaprofita-

ment les unitats formatives. 

 Progrés de l’activitat formativa dels alumnes. 

En particular, l’aula virtual haurà de disposar d’un mòdul de certificat personalitzat que per-

meti a l’estudiant descarregar-se’l i guardar-se’l i imprimir-lo. Aquest registre de descàrre-

gues de certificat haurà de quedar enregistrat en un informe que puguem descarregar en 

format Excel per la posterior gestió i control de les accions formatives. 

La plataforma també ha de disposar d’un servei de salvaguarda que permeti a l’usuari re-

cuperar continguts esborrats durant un mes. 

NOTIFICACIONS 

La plataforma tecnològica de e-learining ha de disposar de diferents automatismes que per-

metin notificar informació als propis usuaris de la plataforma quan es compleixin determina-

des condicions i terminis establerts per l’administrador o el professor: inici de curs, final de 

curs, estat del curs, realització d’activitats, etc. 

La plataforma ha de permetre definir el continguts i l’idioma de les notificacions. 

INTEGRACIONS 

La plataforma s’haurà d’integrar amb la ERP corporativa de B:SM (Meta4), carregant auto-

màticament cursos i usuaris i retornant-ne les qualificacions en connexió on-line i permetre 

descarregar continguts.  

La plataforma s’haurà de poder integrar amb xarxes socials per poder contemplar nous 

espais d’aprenentatge externs al campus virtual: LinkedIn, Twitter, etc. 

La plataforma haurà d’estar preparada per a realitzar les tramitacions administratives de la 

Fundació Tripartida així com generar els informes propis de FUNDAE.  
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INFORMES 

Per la gestió i l’eficàcia de les accions formatives serà necessari que l’empresa adjudicatària 

creï, informes a mida definits prèviament per B:SM amb els dades necessàries. 

La creació de l’informe esmentat haurà de tenir una coherència de format i haurà de ser 

entenedor mostrant les dades que B:SM sol·liciti prèviament.  
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3. PLANS D’EXECUCIÓ 

Seguidament es presenten els plans d’execució i les condicions de lliurament de les aplica-

cions i serveis de la plataforma de formació on-line per a treballadors de B:SM, inclosos 

dins l’àmbit de subministrament del present plec de condicions. 

En aquest context, cal destacar el rol de l’Adjudicatari alhora de liderar les tasques relatives 

a la integració amb els sistemes corporatius existents (Meta 4., Intranet, LDAP / SSO, etc.). 

En la seva oferta tècnica, el Licitador ha de presentar una primera proposta detallada de 

cronograma i un sumari dels plans d’execució per al subministrament de totes les aplicaci-

ons i serveis incloses dins l’àmbit de subministrament del present plec. 

Posteriorment, durant la fase de disseny del Sistema, l’Adjudicatari haurà de desenvolupar 

per complert tots els plans d’execució proposats en la seva oferta: 

pla d’implantació: proposta de planificació detallada del projecte d’implantació de les aplica-

cions i serveis incloses dins l’àmbit de subministrament del plec (fins a l’inici d’operacions). 

pla de formació: proposta de formació per tot el personal que intervé en la implantació, admi-

nistració i operació de les aplicacions i components del Sistema. 

pla de manteniment i suport a l’operació: proposta de manteniment i suport a l’operació de 

la plataforma de formació on-line. 

pla d’acceptació: documentació a lliurar i proposta de proves per a l’acceptació de les aplica-

cions i serveis del projecte. 

En general, tots els documents i/o plans d’execució del projecte hauran de ser necessària-

ment aprovats per la Direcció del Projecte de B:SM, tot i que aquest fet no eximirà a l’Adju-

dicatari de la plena responsabilitat respecte al contingut del mateix. 

Seguidament es descriuen els requeriments relacionats amb les condicions de lliurement 

de les aplicacions i serveis del Sistema incloses en el plec. 
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PLA D’IMPLANTACIÓ 

El seguiment i control del disseny, subministrament, integració, instal·lació configuració, 

manteniment i operació de les diferents aplicacions del Sistema es realitzarà sobre la base 

del pla d'implantació, que serà elaborat prèviament per l'Adjudicatari i haurà de ser aprovat 

per B:SM. 

En la seva oferta tècnica, el Licitador ha d’incloure una proposta de pla de treball, indicant 

les tasques, els terminis i els recursos humans i materials proposats per poder implantar el 

conjunt d’aplicacions i serveis inclosos dins l’àmbit de subministrament del present plec. 

Com a mínim, en el pla d’implantació haurà de definir i concretar els següents aspectes: 

 Les activitats, els terminis i les responsabilitats dels projectes planificats. 

 El perfil, responsabilitats i dedicació dels recursos humans proposats (propis, subcontractats, 

etc.) en cadascuna de les tasques del projecte. 

 El calendari de les tasques i de les principals fites dels projectes, incloent totes les restriccions 

relacionals o temporals necessàries. 

 La relació de d’entrades (documents, requeriments...) i sortides (documents, especificacions, 

subministraments...) en cadascuna de les fases de les tasques planificades. 

 Els components i recursos materials previstos, així com els requeriments o condicionants 

relacionats amb la seva adquisició, fabricació, recepció, logística o instal·lació. 

 La metodologia i procediments previstos en relació al seguiment i coordinació dels projectes 

en totes les seves fases: enginyeria, desenvolupament, homologació, instal·lació, proves, etc. 

 La metodologia de treball proposada en la realització dels serveis i en la implantació de les 

aplicacions i serveis inclosos dins l’àmbit de subministrament del plec. 

Aquest projecte implica la implantació d'un nou Sistema que ha de coexistir amb el funcio-

nament normal dels procediments de formació de B:SM . L'Adjudicatari haurà de tenir en 

consideració les limitacions i condicions introduïdes per aquesta problemàtica: disponibilitat 

horària, entorn de proves, etc.  

Per l’elaboració del pla d’implantació, el Licitador s’haurà de basar en el cronograma general 

del programa d’implantació del Sistema en el present plec, on s’hi indica la relació d’aplica-

cions i projectes i les seves principals fites. 
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Cronograma i àmbit d’intervenció 

Seguidament es presenta una relació de les durades màximes previstes en les fases d’im-

plantació de les aplicacions incloses dins l’àmbit de subministrament del plec: 

Anàlisis i Definició: tasques de consultoria en matèria d’implantació d’una plataforma de for-

mació on-line per a totes les divisions de B:SM. (2-3 setmanes a comptar des de l’inici del 

contracte). L’Adjudicatari assessorarà sobre la estratègia de comunicació més adient per a tenir 

èxit en la implantació de la plataforma a B:SM tenint en compte la casuística d’aquesta. 

Implantació: execució del pla d’implantació de la plataforma: disseny, configuració, integració, 

proves en PRE i desplegament a PRO (4 - 5 setmanes a comptar des de la segona setmana 

del projecte). 

Formació: execució del pla de formació (5º setmana del projecte). 

Inici operacions: acompanyament duran l’inici d’operacions de la plataforma (3 setmanes) 

D’acord amb la taula superior el termini de disseny, implantació, proves i formació de la 

plataforma és d’unes 5-6 setmanes per iniciar operacions i de 3 setmanes addicionals en 

concepte d’acompanyament. 

Les tasques d’anàlisi, definició i implantació de la plataforma són relativament intensives en 

recursos i per tant, requereixen un correcte dimensionament i organització de l’equip de 

treball proposat per poder generar la documentació, els desenvolupaments i les proves d’in-

tegració de les interfícies de comunicació amb els diferents sistemes. 

Algunes consideracions rellevants sobre les tasques i l’àmbit d’intervenció de l’Adjudicatari 

durant la fase d’anàlisi i definició són les següents: 

Anàlisi i definició: tasques de consultoria relacionades amb l’especificació detallada del 

desenvolupament o implantació de la plataforma d’aprenentatge de B:SM.  

» Les tasques d’anàlisi i definició s’han de realitzar en coordinació amb la resta de prove-

ïdors i preferiblement s’hauran d’executar en paral·lel en tots els fronts. En concret, amb 

el sistema de gestió de RRHH (Meta4), el sistema de gestió d’usuaris (LDAP / SSO), així 

com també la Intranet corporativa  . 

» Una de les tasques prioritàries de l’Adjudicatari serà l’anàlisi de la situació actual, a fi i 

efecte de conèixer els detalls de tots els condicionants de la implantació.  

» En aquesta fase l’Adjudicatari ha de generar tots els documents d’especificació detallada 

de les interfícies de comunicació (protocol, model de dades, model d’arxius, etc.) entre la 

plataforma i la resta de sistemes.  

» Tota la documentació d’aquesta fase ha de ser lliurada a B:SM i aprovada per B:SM. 

» La durada màxima de la fase de consultoria serà de 2-3 setmanes a comptar des de la 

data de signatura del contracte. 

En aquesta mateixa línia, algunes consideracions rellevants sobre l’àmbit d’intervenció de 

l’Adjudicatari durant la fase d’implantació són les següents: 
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Implantació: tasques relacionades amb el desenvolupament o adaptació i proves de la plata-

forma Moodle als requeriments tècnics i funcionals del present plec. 

» L’Adjudicatari haurà de prioritzar aquells desenvolupaments relacionats amb les interfí-

cies de comunicació amb tercers i la configuració i disseny personalitzat de la plataforma. 

» El tram final del desenvolupament s’ha de compatibilitzar amb la prova pilot de totes les 

aplicacions de la Plataforma i de les seves interfícies amb tercers. 

» L’Adjudicatari haurà de participar activament en la definició, realització i valoració de les 

proves de configuració i d’integració de sistemes i haurà de liderar un grup de treball amb 

la resta de proveïdors per executar les proves pilot, sota la supervisió de B:SM. 

» L’Adjudicatari es compromet a realitzar les tasques de subministrament, instal·lació i 

posta en marxa amb la màxima cura per tal d'evitar afectacions de servei no previstes. En 

cas d’afectar al servei, serà la seva responsabilitat restaurar els serveis afectats.  

» Durant aquesta fase l’Adjudicatari també ha d’executar el pla de formació. 

» Totes les postes en marxa seran revisades i acceptades per tècnics de BSM.  

» El termini màxim per implantar i posar en marxa totes les aplicacions i els serveis centrals 

del Sistema és de 4-5 setmanes. 

Observar que, abans d’iniciar l’operació real dels sistemes, l’Adjudicatari ha de dur a terme 

un pla de formació que permeti garantir la correcta preparació de tot el personal. 

D’acord amb la planificació prevista, destacar que l’Adjudicatari ha d’acompanyar l’inici 

d’operacions de la plataforma durant un mínim de 3 setmanes sense cost addicional. 

Inici operacions: tasques relacionades amb l’acompanyament i el suport tècnic a l’inici de les 

operacions en entorn real de la plataforma de formació de B:SM. 

» L’Adjudicatari haurà de donar suport tècnic en la creació de cursos i càrrega de contin-

guts i la creació d’itineraris, entre d’altres. 

» L’Adjudicatari s’ha de comprometre a realitzar un mínim de 5 jornades donant aquest 

suport tècnic presencial a les oficines de B:SM. 

» L’Adjudicatari també ha d’acompanyar als usuaris de la plataforma en la seva posada en 

explotació. 

» La durada mínima d’aquest acompanyament és de 3 setmanes, si s’assoleixen objectius. 

Quan s’iniciï l’explotació del Sistema, qualsevol modificació o adaptació necessària es rea-

litzarà i implantarà , en primer lloc, en el servidor de pre-producció i un cop validades i 

provades, les modificacions realitzades es traslladaran al servidor de producció d’acord amb 

les indicacions de la divisió de Sistemes i seguint la normativa de gestió del canvi. 
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B:SM 

Gestió del projecte 

D’una banda, B:SM nomenarà un cap de projecte, que serà responsable de supervisar la 

correcta execució de les aplicacions i serveis inclosos dins l’àmbit de subministrament del 

present plec.  

En aquest mateix sentit, B:SM nomenarà els interlocutors i el seu àmbit d’interlocució per a 

cadascuna de les àrees i serveis afectats per la implantació de la plataforma de formació. 

Degut a la curta durada del pla d’implantació d’aquesta plataforma es preveu necessari 

establir una reunió setmanal de seguiment de projecte. 

D’altra banda, l’Adjudicatari haurà d’anomenar un cap de projecte que serà l’únic interlocutor 

vàlid amb B:SM i que entre d’altres, haurà de realitzar les següents funcions: 

 Vetllar per l’assoliment dels objectius del projecte, segons planificació i pressupost previst. 

 Executar i fer el seguiment del projecte i del pla de treball (tasques, terminis, recursos, etc.), 

generant la corresponent documentació: actes, planificació, informes, plans, etc. 

 Gestionar i executar el pla de comunicació del projecte. En particular, periòdicament, haurà 

de comunicar al cap de projecte de BSM l’estat d’avançament dels projectes, amb la periodi-

citat que B:SM estableixi en cada moment, incloent un breu informe de seguiment i l’actualit-

zació de la planificació prevista. 

 Realitzar reunions de seguiment de projecte amb la periodicitat que B:SM estableixi. 

 Gestionar i valorar les peticions de canvi en el projecte, juntament amb BSM. 

 Gestionar i supervisar el compliment del pla de qualitat del projecte. 

 Gestionar i supervisar el riscos del projecte. 

 Gestionar i valorar els riscs del projecte i executar les actuacions previstes.  

B:SM anomenarà un Comitè de Direcció del projecte, en el que hi haurà representats de les 

àrees o divisions afectades pel Sistema. 

Aquest Comitè de Direcció vetllarà perquè l’enfocament dels serveis i sistemes subminis-

trats es correspongui amb l’abast i els objectius previstos.  

Aquest Comitè de Direcció també podrà ser requerit en procediments administratius relaci-

onats amb l’acceptació del projecte o l’aplicació de les sancions previstes dins l’àmbit del 

present Contracte de subministrament i serveis.  
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B:SM 

PLA DE FORMACIÓ 

La plataforma de formació de treballadors de B:SM és un sistema important, i per tant, cal 

redundar els esforços per garantir que tot el personal que intervé en les operacions de for-

mació té el suport tècnic i la formació necessària per poder operar amb el Sistema. 

En aquest àmbit, és necessari que l’Adjudicatari proposi un pla de formació per preparar 

correctament tot el personal que interactua amb la Plataforma i en especial ales adminis-

tradors de cursos, per garantir que aquests coneixen en detall les funcions d’administració 

de continguts formatius i la gestió d’itineraris o competències, entre d’altres. 

És especialment necessari poder disposar de documentació per a la formació continuada 

de personal administrador de la plataforma que es s’incorpori en el futur. 

En particular, l’adjudicatari es compromet a generar un manual de navegació i gestió a la 

plataforma de formació on-line, tant pel perfil d’administrador i gestor, com pels estudiants 

pel perfecte coneixement funcional i tècnic de la plataforma. 

El manual de l’estudiant haurà de descriure les característiques d’accés i navegació de la 

plataforma. 

El manual del gestor i l’administrador haurà de descriure les característiques de la plata-

forma, així com els procediments bàsics d’administració i manteniment de l’entorn. També 

haurà de contemplar les possibilitats de desenvolupament de formacions virtuals i les eines 

per poder desenvolupar un procés d’ensenyament/aprenentatge profitós. 

L'adjudicatari es compromet a lliurar tots els manuals i la documentació generada en format 

electrònic per facilitar-ne la consulta. 

Tota la documentació generada pel pla de formació ha der ser acceptada per un responsa-

ble de B:SM. 

En general, el pla de formació de l’Adjudicatari ha de permetre assolir els terminis previstos 

en el pla de treball per poder iniciar les operacions amb tot el personal format. 

El pla de formació ha de contemplar, com a mínim, la formació presencial durant 4 sessions 

de 4 hores a les oficines de B:SM. 
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B:SM 

PLA DE MANTENIMENT 

Durant tot el període del contracte, el la Plataforma de formació ha d’estar recolzada per un 

ampli pla de manteniment preventiu i correctiu que garanteixi el correcte funcionament i 

evolució de les aplicacions subministrades. 

Manteniment correctiu 

El pla de manteniment correctiu del Sistema ha de permetre resoldre les possibles incidèn-

cies o mal funcionament de qualsevol de les seus components, aplicacions o interfícies de 

comunicació durant tot el seu cicle de vida. 

 L’Adjudicatari ha de proposar i dur a terme un pla de manteniment correctiu destinat a la re-

solució d’incidències tècniques en qualsevol dels components SW de la Plataforma de forma-

ció, d’acord amb les següents condicions: 

» organització: el Licitador ha de presentar una breu proposta organitzativa amb l’equip 

de treball, els recursos i l’assignació de tasques, per donar suport tècnic i operatiu en 

tots els àmbits del Sistema: configuració, continguts, incidències, errors, etc.  

» L’Adjudicatari ha de garantir que l’equip de treball del pla de manteniment correctiu 

tingui la formació i l’experiència necessària per les tasques assignades, garantint en 

qualsevol cas una experiència amb el Sistema superior als 3 mesos fent tasques simi-

lars. 

» L’Adjudicatari ha de disposar dels mitjans i dels procediments necessaris (inventaris, 

manuals, fitxes tècniques, drivers, CD, ...) per assegurar la qualitat del servei de mante-

niment correctiu  a nivell de maquinari, programari i comunicacions. 

» avís d’avaria: l’Adjudicatari ha de donar un número de telèfon, un correu electrònic o 

un formulari d’atenció al Client amb servei durant l’horari d’oficines per poder notificar 

incidències o avaries. 

» El pla de manteniment ha d’incloure la metodologia per gestionar tot el cicle de vida de 

les incidències: detecció, notificació, diagnòstic, classificació, resolució, acceptació, etc. 

» El Licitador presentarà un informe trimestral amb el resum de la prestació de manteni-

ment, on apareguin el nombre d’avaries obertes i tancades i els temps mitjos de resolu-

ció d’incidències. 

» Els costos d’execució del pla de manteniment aniran a càrrec de l’Adjudicatari al cost 

establert en concepte de servei d’operació i manteniment SaaS, incloent materials, ma 

d’obra, desplaçaments i qualsevol altra despesa o maquinària per poder realitzar el man-

teniment del Sistema. 
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B:SM 

Nivell de servei de resolució d’incidències 

El nivell de servei exigible per a la prestació dels serveis de suport a l’operació ve determinat 

pel tipus d’incidència i la seva gravetat segons la següent classificació: 

incidència crítica: qualsevol incidència que inhabiliti completa o parcialment el correcte funci-

onament de la plataforma de formació. S’hi inclou qualsevol incidència que deixi el Sistema 

completament fora de servei. 

incidència greu: qualsevol incidència que inhabiliti completament funcions clau del sistema, 

com per exemple la gestió o realització de cursos o la integració amb tercers. 

incidència lleu: qualsevol altra incidència que afecti lleument o parcialment les funcions dis-

ponibles en la plataforma de formació.  

L’Adjudicatari ha d’oferir un o més mitjans de comunicació d’atenció immediata durant l’ho-

rari d’oficines per poder notificar l’obertura d’incidències. 

L’Adjudicatari és responsable de diagnosticar i fer el seguiment de les incidències relatives 

al programari de la plataforma de formació. 

L’Adjudicatari ha de poder complir amb els següents temps de resolució d’incidències, a 

comptar des de la notificació de la incidència fins a la seva resolució: 

incidència crítica màxim fins a les 4 hores següents a l’avís en horari d’oficines (feiners).  

incidència greu màxim fins a les 24 hores següents a l’avís en horari d’oficines (feiners). 

incidència lleu màxim fins a les 5 dies següents a l’avís en horari d’oficines (feiners) 

El Licitador haurà de fer servir per al registre, seguiment i tancament de les incidències 

l’eina de gestió de manteniment que B:SM determini (previsiblement footprint). 

La resolució d’una incidència haurà de ser acceptada pel corresponent responsable dins de 

l’estructura organitzativa de B:SM. Qualsevol incompliment del pla de suport tècnic o del 

temps de resolució d’incidències pot donar peu a les penalitzacions establertes en el con-

tracte entre B:SM i l’Adjudicatari. 
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B:SM 

Manteniment preventiu i evolutiu 

Durant tot el període del contracte, la plataforma de  formació també ha d’estar recolzat per 

un pla de manteniment preventiu i evolutiu que garanteixi el correcte funcionament i evolució 

de les aplicacions subministrades. 

El manteniment preventiu i evolutiu del programari inclou les següents tasques: 

 L’Adjudicatari ha d’informar a B:SM de modificacions o adaptacions progressives relaciona-

des amb l’evolució del seu propi programari i conjuntament amb B:SM es decidirà si aquestes 

s’han d’instal·lar a la plataforma de formació. 

» Les tasques de manteniment preventiu s’hauran de fer dins l’horari indicat pels res-

ponsables d’operacions de la divisió de Sistemes. 

» L’Adjudicatari ha de preveure un mínim d’una revisió semestral per realitzar tasques 

de manteniment preventiu del Sistema i fer un informe de recomanacions a B:SM. 

» En qualsevol cas, el pla de manteniment preventiu proposat ha de permetre minimitzar 

la resolució d’incidències tècniques per la via correctiva. 

 L’Adjudicatari ha d‘informar a B:SM de noves versions de les aplicacions llicenciades i con-

juntament amb B:SM es decidirà si aquestes s’han d’instal·lar a l’entorn de PRO. 

» El cost de les actualitzacions (mínim una per any) està inclòs en el preu del servei de 

manteniment i operació de la plataforma. 

 L’Adjudicatari ha d’informar a B:SM de possibles actualitzacions o pedaços de seguretat 

(patch) en el programari de base (Sistema operatiu, gestor de BBDD, etc.) dels servidors. 

Observar que a nivell software, aquestes condicions de manteniment evolutiu no impliquen 

haver de canviar o modificar les aplicacions ja acceptades amb requeriments addicionals a 

no ser que aquests estiguin implícits en la pròpia evolució del producte.  

No obstant, B:SM valorarà positivament l’actualització preventiva de les aplicacions suscep-

tibles a millorar les prestacions o la seguretat de la Plataforma. 

L’empresa adjudicatària haurà de respondre a les adaptacions del mercat i estar en cons-

tant actualització i desenvolupament respecte a les tendències del mercat. 

Període de garantia 

El període de garantia s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de recepció del 

Sistema i que inclou totes les aplicacions i components de l’àmbit de subministrament. El 

període de garantia de les aplicacions subministrades és de 12 mesos. 

Durant tot el període de contractació, les tasques de manteniment i operació de les aplica-

cions subministrades en mode SaaS aniran a càrrec de l’Adjudicatari al preu establert en 

concepte de “manteniment anual”. 
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B:SM 

SUPORT TÈCNIC A L’OPERACIÓ 

B:SM assignarà una bossa d’hores destinada a tasques de suport tècnic i funcional, atenció 

a peticions, serveis professionals i formació de la plataforma que no hagin estat incloses 

com a acompanyament en l’inici d’operacions ni en el pla de manteniment. 

L’Adjudicatari ha d’oferir mitjans telemàtics (telèfon, formulari, correu electrònic) d’assistèn-

cia tècnica per resoldre consultes o dubtes dels usuaris de les diferents aplicacions de la 

plataforma de formació. 

 L’Adjudicatari ha de proposar i dur a terme un pla de suport a l’operació destinat a la resolució 

de consultes tècniques i funcionals sobre de la plataforma de formació, d’acord amb les se-

güents condicions: 

» organització: el Licitador ha de presentar una breu proposta organitzativa amb l’equip 

de treball, els recursos i l’assignació de tasques, per donar suport tècnic i operatiu en 

tots els àmbits del Sistema: configuració, continguts, etc.  

» L’Adjudicatari ha de garantir que l’equip de treball del pla de suport a l’operació tingui 

la formació i l’experiència necessària per les tasques assignades, garantint en qualsevol 

cas una experiència amb el Sistema superior als 3 mesos fent tasques similars. 

» L’Adjudicatari ha de disposar dels mitjans i dels procediments necessaris (inventaris, 

manuals, fitxes tècniques, drivers, CD, ...) per assegurar la qualitat del servei de suport 

a l’operació a nivell de programari. 

» Atenció al client: l’Adjudicatari ha de donar un número de telèfon, un correu electrònic 

o un formulari d’atenció al Client amb servei durant l’horari d’oficines per poder notificar 

consultes o dubtes sobre la plataforma. 

» El pla de suport ha d’incloure la metodologia per gestionar tot el cicle de vida de les 

incidències: detecció, notificació, diagnòstic, classificació, resolució, acceptació, etc. 

» El Licitador presentarà un informe trimestral amb el resum de la prestació de suport 

tècnic, on apareguin el nombre consultes obertes i tancades i els temps mitjos de reso-

lució de l’atenció a l’usuari. 

» Els costos d’execució del pla suport a l’operació aniran a càrrec de l’Adjudicatari al 

cost establert en concepte de servei d’operació i manteniment SaaS de la plataforma. 

El Licitador haurà de fer servir per al registre, seguiment i tancament de les incidències 

l’eina de gestió de manteniment que B:SM determini (previsiblement footprint). 

En aquest àmbit, s’ha de comprometre a donar una primera resposta en un termini inferior 

a les 8 hores de realitzar la petició o consulta.  

Un cop superades les 3 setmanes d’acompanyament a l’inici d’operacions, el serveis de 

suport tècnic a l’operació es pagaran segons la bossa d’hores. 

B:SM serà l’encarregada de gestionar i controlar el consum de la bossa d’hores de suport 

tècnic de la plataforma. En cas de divergències, l’Adjudicatari estarà obligat a acceptar el 

còmput de B:SM. 
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B:SM 

PLA DE PROVES 

Durant la fase d’implantació l’Adjudicatari haurà d’executar un complert pla de proves que 

inclouen el disseny, el desenvolupament, suport, gestió i seguiment de les proves unitàries, 

d’integració de rendiment, qualitat de codi, usabilitat, accessibilitat, funcionals d’acceptació 

d’usuari i la seva documentació.  

Aquestes proves estaran encaminades a assegurar el correcte funcionament de l’aplicació 

en la seva totalitat, tant de les diferents configuracions parcials com dels desenvolupa-

ments, integració amb altres sistemes i eines, adaptació als sistemes de BSM, etc.  

Durant la fase de definició s’haurà d’elaborar un Pla de proves i durant la fase de desenvo-

lupament s’han de definir els casos de prova, executar i informar dels resultats.  

Com a resultat de l’execució de les proves, es realitzarà un informe del resultat de l’execució 

de les mateixes, i es presentarà a l’equip de B:SM per a la seva consideració i validació en 

cas que ho consideri necessari.  

És responsabilitat del proveïdor la generació del joc de dades de proves per tal de realitzar 

proves en entorns d’integració i pre-productius. En cas que s’haguessin de realitzar proves 

amb dades de producció, aquestes haurien de ser tractades mitjançant el procediments 

establert per B:SM.  

El proveïdor ha d’utilitzar les eines que B:SM designi a cada moment per al registre de plans 

de proves, casos detallats, resultats de les proves i gestió de defectes. 
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B:SM 

PLA D’ACCEPTACIÓ 

En la seva oferta tècnica, el Licitador ha de proposar les línies mestres del pla d’acceptació 

de les aplicacions i serveis inclosos dins l’àmbit de subministrament. Posteriorment durant 

la fase de disseny, l’Adjudicatari haurà de desenvolupar el pla d’acceptació, que també 

haurà de ser revisat i aprovat per la Direcció del Projecte de B:SM.  

El pla d’acceptació ha de permetre concretar l’esquema d’acceptació, incloent una descrip-

ció de les fites de lliurament més significatives i amb els seus procediments de validació. 

Entre d’altres, el pla d’acceptació hauria d’incloure els següents aspectes: 

 Proves derivades del propis procediments de control i assegurament de la qualitat en relació 

al desenvolupament de les aplicacions i serveis subministrats. 

 Protocol de proves per la validació de les integracions amb tercers per a totes les interfícies 

de comunicació del Sistema. 

 Proves de verificació relacionades amb la disponibilitat i Nivell de Servei del Sistema. 

En general, es valorarà positivament l’aplicació d’estàndards o de manuals de bones pràc-

tiques en relació als procediments de validació i d’acceptació en serveis i sistemes TIC.  

Com a criteri general, l’acceptació d’una aplicació requerirà l’inici d’operacions, el lliurament 

de tota la documentació exigible i la realització per part de l’Adjudicatari de les proves i 

validacions descrites en el seu propi pla d’acceptació. 

 inici d’operacions: instal·lació i posada en funcionament en l’entorn real d’operació de tots 

els components i serveis del Sistema a acceptar, segons els requeriments del plec tècnic. 

 verificació: l’Adjudicatari haurà d’executar les proves i validacions (check list, SAT...) indica-

des en el seu propi pla d’acceptació per verificar, documentar i opcionalment certificar el cor-

recte funcionament del Sistema o servei a acceptar.  

 documentació: lliurament de tota la documentació tècnica i administrativa relacionada amb 

el sistema a acceptar, segons els requeriments del plec de condicions. 

En general, no s’efectuarà cap acceptació sense la documentació que certifiqui la correcta 

instal·lació, configuració i posada en funcionament del Sistema complert. 

L’acceptació del Sistema està totalment condicionada al correcte funcionament dels serveis 

centrals i de totes les aplicacions, equipaments i interfícies de comunicació del Sistema. 



  

PLANS D’EXECUCIÓ: Pla d’acceptació 21 

B:SM 

Documentació tècnica 

En general, tots els documents del projecte hauran de ser acceptats formalment per B:SM, 

fet que no eximirà a l’Adjudicatari de la plena responsabilitat respecte al contingut. 

B:SM requereix que l’Adjudicatari inclogui els següents continguts en la documentació tèc-

nica de totes les aplicacions del Sistema: 

 Arquitectura física i lògica esquemàtica del sistema. 

 Manual d’usuari de totes les aplicacions . 

» Inclou manual destinat a la formació continuada dels usuaris  de la plataforma. 

 Manual de configuració i administració destinat a personal tècnic i de Sistemes. 

 Especificació tècnica detallada per la divisió de Sistemes de BSM de les interfícies de comu-

nicació amb tercers: Meta4, Intranet, LDAP / SSO, etc. 

 Especificació tècnica detallada de la configuració en els entorns de PRE i PRO.  

 Guies ràpides d’operació: incidències habituals, etc. 

 Guies ràpides d’administració/manteniment i resolució de incidències. 

 Si cal, indicar els processos i directoris que han de ser exclosos de l’anàlisi del antivirus. 

La documentació tècnica del projecte s’ha de lliurar en la fase d’implantació, previ a l’inici 

d’operacions del sistema i servirà per complementar la formació. 

És important destacar que l’acceptació del projecte per part de B:SM també està condicio-

nada al lliurament de tota la documentació tècnica del sistema. 

Llicenciament dels continguts 

L’ús de continguts de tercers o adquirits per B:SM en la plataforma de formació seran d’ús 

exclusiu i privatiu de B:SM, i no podran ser utilitzats per l’Adjudicatari. 

B:SM té els drets d’ús, modificació i transformació del continguts subministrats i adaptats. 

Actualitzacions del programari 

L’adjudicatari te l’obligació de realitzar les actualitzacions o upgrades periòdiques del pro-

gramari subministrat en concepte de manteniment preventiu o evolutiu del programari. 

Durant el període de contractació, l’Adjudicatari haurà d’incorporar els evolutius de progra-

mari relacionats amb el seu producte prèvia acceptació per part de BSM. Observar doncs 

que els evolutius del programari (noves versions) estan inclosos en el preu del subministra-

ment del sistema per a tota la durada del contracte en concepte de manteniment del pro-

gramari. 

 

Sr. Jaume Bordell Sarró 
Director Corporatiu de Sistemes de la Informació de BSM 
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