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0. Consideracions generals

0.1. Carta de presentació

En primer lloc, volem agrair a
en donar-nos l'oportunitat de participar al projecte 
PLATAFORMA D'APLICACIONS OFIMÀTIQUES AL NÚVOL EN MODALITAT DE 
SUBSCRIPCIÓ. 

Esperem, ja des de la fase de presentació de la nostra proposta, aportar valor al 
LOCALRET i contribuir així a l'èxit i l'evolució de la col·laboració.

A partir de la nostra experiència en serveis similars i en sectors amb problemàtiques semblants, 
volem fer-los partícips del nostre compromís a llarg termini amb 
en concret, amb l’ACORD MARC D’
OFIMÀTIQUES AL NÚVOL EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ a implantar 
en aquesta proposta. 

També expressem, des d'aquest mateix moment, el nostre total suport durant
d'avaluació del present document, estant disposats a contrastar
Esperem contribuir a que el CONSORCI LOCALRET compti amb la millor alternativa per tirar 
endavant els serveis sol·licitats.

Agraint, una vegada més, la deferència tinguda cap a la nostra companyia, quedem a la vostra 
disposició per a qualsevol qüestió que us pugui sorgir respecte a la informació que a 
continuació presentem. 

Per realitzar qualsevol aclariment quant a aquesta proposta, les persones de 
quals poden adreçar-se són les indicades a la pàgina de Dades de contacte.

0.2. LOPD 

En la prestació dels serveis continguts en aquesta oferta pot ser necessari que 
de tractar, accedir o utilitzar dades personals del CONSORCI LOCA
l'acord a subscriure per les parts per a la contractació dels serveis objecte de la present oferta, 
es recolliran aquelles previsions legals que siguin necessàries contemplar en relació amb el 
tractament, accés i/o utilització de 
això de conformitat amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal vigent i la seva 
normativa de desenvolupament.

Aquesta proposta no contempla aquells costos en què 
d'adopció de mesures de seguretat de nivell alt o aquelles altres específiques del CONSORCI 
LOCALRET que suposin per a 
té la mateixa Ibermática implantades o la con
necessaris per a la implantació de les mesures de seguretat específiques del CONSORCI 
LOCALRET. 
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Consideracions generals 

Carta de presentació 

En primer lloc, volem agrair al CONSORCI LOCALRET la confiança dipositada en 
nos l'oportunitat de participar al projecte de l’ACORD MARC D’ADQUISICIÓ D'UNA 

PLATAFORMA D'APLICACIONS OFIMÀTIQUES AL NÚVOL EN MODALITAT DE 

Esperem, ja des de la fase de presentació de la nostra proposta, aportar valor al 
LOCALRET i contribuir així a l'èxit i l'evolució de la col·laboració. 

A partir de la nostra experiència en serveis similars i en sectors amb problemàtiques semblants, 
los partícips del nostre compromís a llarg termini amb el CONSORCI LOC

l’ACORD MARC D’ADQUISICIÓ D'UNA PLATAFORMA D'APLICACIONS 
OFIMÀTIQUES AL NÚVOL EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ a implantar 

També expressem, des d'aquest mateix moment, el nostre total suport durant
d'avaluació del present document, estant disposats a contrastar-los i explicar-los det

el CONSORCI LOCALRET compti amb la millor alternativa per tirar 
endavant els serveis sol·licitats. 

, la deferència tinguda cap a la nostra companyia, quedem a la vostra 
disposició per a qualsevol qüestió que us pugui sorgir respecte a la informació que a 

Per realitzar qualsevol aclariment quant a aquesta proposta, les persones de 
se són les indicades a la pàgina de Dades de contacte. 

En la prestació dels serveis continguts en aquesta oferta pot ser necessari que 
de tractar, accedir o utilitzar dades personals del CONSORCI LOCALRET. Per aquesta raó, en 
l'acord a subscriure per les parts per a la contractació dels serveis objecte de la present oferta, 
es recolliran aquelles previsions legals que siguin necessàries contemplar en relació amb el 
tractament, accés i/o utilització de dades de caràcter personal del CONSORCI LOCALRET, tot 
això de conformitat amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal vigent i la seva 
normativa de desenvolupament. 

Aquesta proposta no contempla aquells costos en què Ibermática hagués d'incórrer amb motiu 
d'adopció de mesures de seguretat de nivell alt o aquelles altres específiques del CONSORCI 
LOCALRET que suposin per a Ibermática l'adopció de mesures de seguretat addicionals a què 

implantades o la contractació de recursos de qualsevol tipus que siguin 
necessaris per a la implantació de les mesures de seguretat específiques del CONSORCI 
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CONSORCI LOCALRET la confiança dipositada en Ibermática 
ADQUISICIÓ D'UNA 

PLATAFORMA D'APLICACIONS OFIMÀTIQUES AL NÚVOL EN MODALITAT DE 

Esperem, ja des de la fase de presentació de la nostra proposta, aportar valor al CONSORCI 

A partir de la nostra experiència en serveis similars i en sectors amb problemàtiques semblants, 
CONSORCI LOCALRET i, 

D'UNA PLATAFORMA D'APLICACIONS 
OFIMÀTIQUES AL NÚVOL EN MODALITAT DE SUBSCRIPCIÓ a implantar el que explicarem 

També expressem, des d'aquest mateix moment, el nostre total suport durant el procés 
los detalladament. 

el CONSORCI LOCALRET compti amb la millor alternativa per tirar 

, la deferència tinguda cap a la nostra companyia, quedem a la vostra 
disposició per a qualsevol qüestió que us pugui sorgir respecte a la informació que a 

Per realitzar qualsevol aclariment quant a aquesta proposta, les persones de contacte a les 

En la prestació dels serveis continguts en aquesta oferta pot ser necessari que Ibermática hagi 
LRET. Per aquesta raó, en 

l'acord a subscriure per les parts per a la contractació dels serveis objecte de la present oferta, 
es recolliran aquelles previsions legals que siguin necessàries contemplar en relació amb el 

dades de caràcter personal del CONSORCI LOCALRET, tot 
això de conformitat amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal vigent i la seva 

hagués d'incórrer amb motiu 
d'adopció de mesures de seguretat de nivell alt o aquelles altres específiques del CONSORCI 

l'adopció de mesures de seguretat addicionals a què 
tractació de recursos de qualsevol tipus que siguin 

necessaris per a la implantació de les mesures de seguretat específiques del CONSORCI 
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0.3. Qui som 

Ajudem a la transformació digital de les empreses, institucions i organitzacions per millorar
la competitivitat mitjançant l'aplicació de la tecnologia i el coneixement.

La nostra missió és aportar valor als nostres clients, mercat i societat, parant atenció als 
seus reptes i necessitats particulars
d'avenç tecnològic i de transformació digital des del coneixement, el compromís i la proximitat. 

La proximitat als nostres clients
permanent, acompanyant la pròpia evolució dels negocis. Ibermát
multinacional amb presència a més de 10 països a Europa i Amèrica.

 

 

Acord Marc Subministrament plataforma aplicacions ofimàtiques 

Ajudem a la transformació digital de les empreses, institucions i organitzacions per millorar
la competitivitat mitjançant l'aplicació de la tecnologia i el coneixement. 

La nostra missió és aportar valor als nostres clients, mercat i societat, parant atenció als 
seus reptes i necessitats particulars per identificar i desenvolupar les millors opo
d'avenç tecnològic i de transformació digital des del coneixement, el compromís i la proximitat. 

La proximitat als nostres clients ens ha permès desenvolupar un procés d'expansió 
permanent, acompanyant la pròpia evolució dels negocis. Ibermática és una companyia 
multinacional amb presència a més de 10 països a Europa i Amèrica. 
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Ajudem a la transformació digital de les empreses, institucions i organitzacions per millorar-ne 

 

La nostra missió és aportar valor als nostres clients, mercat i societat, parant atenció als 
per identificar i desenvolupar les millors oportunitats 

d'avenç tecnològic i de transformació digital des del coneixement, el compromís i la proximitat.  

 

ens ha permès desenvolupar un procés d'expansió 
ica és una companyia 
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Qualitat en Ibermática 

Gestionem els projectes i serveis segons un Sistema de Gestió de la Qualitat, Seguretat i 
Continuïtat integrat, orientat a la qualitat en la 
subjecte a controls i auditories per a la seva renovació.

Adoptem models internacionalment reconeguts de bones pràctiques al Govern TI, gestió de 
serveis i desenvolupament programari.

 

 

 

 

 

Metodología en 
cascada

OFICINA TÉCNICA
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Gestionem els projectes i serveis segons un Sistema de Gestió de la Qualitat, Seguretat i 
, orientat a la qualitat en la gestió i basat en normes internacionals, 

subjecte a controls i auditories per a la seva renovació. 

Adoptem models internacionalment reconeguts de bones pràctiques al Govern TI, gestió de 
serveis i desenvolupament programari. 

  

ISO 9001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INTEGRADO

ISO 27001
SGSI

ISO 22301
SGCN

ISO 20000-1
SGS de TI

GAMA COMPLETA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TI

BPS AMS ITO
Infraestructuras

Proyectos de
desarrollo e integración

TECNOLOGÍAS SOLUCIONES

GOBIERNO TI

DESARROLLO SOFTWARE GESTIÓN PROYECTOS GESTIÓN DE SERVICIOS
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Gestionem els projectes i serveis segons un Sistema de Gestió de la Qualitat, Seguretat i 
gestió i basat en normes internacionals, 

Adoptem models internacionalment reconeguts de bones pràctiques al Govern TI, gestió de 

 

 

ISO 14001

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD INTEGRADO
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Partners tecnològics 

Col·laborem estretament amb els principals actors del nostre sector, per oferir la millor resposta 
als nostres clients. 

A més, els nostres professionals vigilen constantment les darreres tendències tecnològiques, 
analitzant-ne l'impacte i preparant
la companyia. 
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Col·laborem estretament amb els principals actors del nostre sector, per oferir la millor resposta 

A més, els nostres professionals vigilen constantment les darreres tendències tecnològiques, 
ne l'impacte i preparant-nos per a la seva irrupció, ampliant el coneixement global de 
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Col·laborem estretament amb els principals actors del nostre sector, per oferir la millor resposta 

A més, els nostres professionals vigilen constantment les darreres tendències tecnològiques, 
a la seva irrupció, ampliant el coneixement global de 
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1. Memòria Resum 

 
1.1. Descripció funcional de la plataforma
 
Google Workspace és un conjunt de solucions Cloud que us ajudaran a millorar l'operativa de 
la vostra entitat independentment
pel teletreball. 
 
Després de desenvolupar G Suite per aconseguir obtenir una experiència més integrada a les 
nostres eines de comunicació i col·laboració, decidim canviar el nom de la soluci
la Google Workspace perquè representi amb més precisió la visió del producte.
 
Igual que a G Suite, tots els plans de Google Workspace proporcionen correu electrònic 
personalitzat per a la seva empresa i ofereixen eines de col·laboració, com 
Meet, Xat, Drive, Documents, Fulls de càlcul, Presentacions, Formularis, Sites i moltes altres 
més. 
 
Google Workspace permet una col·laboració segura en temps real entre grups de treball de 
qualsevol mida. Gràcies als documents allotjats 
i presentacions), l'accés a vídeo basat en web i senzilles eines de creació de llocs, la informació 
està disponible des de qualsevol navegador o telèfon smartphone, quan i on els treballadors la 
necessitin. Els serveis d'inici de sessió únic (SSO) basat en SAML s'integren perfectament amb els 
sistemes de seguretat i autenticació existents. Google Workspace ofereix productivitat segura i fàcil 
a qualsevol grup de treball sense necessitat d
 
Google Workspace ofereix els beneficis següents:
 
 Suport via correu electrònic i telefònic 24/7 directe amb Google.
 Estalvi en costos comprovat.
 Garantia de disponibilitat del 99.9% amb replicació síncrona.
 50 vegades més d’emmaga

indústria. 
 Interoperabilitat amb Microsoft Outlook.
 Accés a les aplicacions de MI, de calendaris i de correu electrònic des de telèfons mòbils.
 Seguretat líder a la indústria.
 Control total administratiu
 Opcions d’assistència útils.
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Descripció funcional de la plataforma 

Google Workspace és un conjunt de solucions Cloud que us ajudaran a millorar l'operativa de 
independentment de si els vostres empleats treballen des de l'oficina o si opten 

Després de desenvolupar G Suite per aconseguir obtenir una experiència més integrada a les 
nostres eines de comunicació i col·laboració, decidim canviar el nom de la soluci
la Google Workspace perquè representi amb més precisió la visió del producte.

Igual que a G Suite, tots els plans de Google Workspace proporcionen correu electrònic 
personalitzat per a la seva empresa i ofereixen eines de col·laboració, com 
Meet, Xat, Drive, Documents, Fulls de càlcul, Presentacions, Formularis, Sites i moltes altres 

permet una col·laboració segura en temps real entre grups de treball de 
qualsevol mida. Gràcies als documents allotjats (documents de processament de text, fulls de càlcul 
i presentacions), l'accés a vídeo basat en web i senzilles eines de creació de llocs, la informació 
està disponible des de qualsevol navegador o telèfon smartphone, quan i on els treballadors la 

n. Els serveis d'inici de sessió únic (SSO) basat en SAML s'integren perfectament amb els 
sistemes de seguretat i autenticació existents. Google Workspace ofereix productivitat segura i fàcil 
a qualsevol grup de treball sense necessitat d’afegir maquinari o programari addicional.

ofereix els beneficis següents: 

Suport via correu electrònic i telefònic 24/7 directe amb Google. 
Estalvi en costos comprovat. 
Garantia de disponibilitat del 99.9% amb replicació síncrona. 

emmagatzematge de correus electrònics que la mitjana de la 

Interoperabilitat amb Microsoft Outlook. 
Accés a les aplicacions de MI, de calendaris i de correu electrònic des de telèfons mòbils.
Seguretat líder a la indústria. 
Control total administratiu i de dades. 

assistència útils. 
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Google Workspace és un conjunt de solucions Cloud que us ajudaran a millorar l'operativa de 
de si els vostres empleats treballen des de l'oficina o si opten 

Després de desenvolupar G Suite per aconseguir obtenir una experiència més integrada a les 
nostres eines de comunicació i col·laboració, decidim canviar el nom de la solució i anomenar-
la Google Workspace perquè representi amb més precisió la visió del producte. 

Igual que a G Suite, tots els plans de Google Workspace proporcionen correu electrònic 
personalitzat per a la seva empresa i ofereixen eines de col·laboració, com Gmail, Calendari, 
Meet, Xat, Drive, Documents, Fulls de càlcul, Presentacions, Formularis, Sites i moltes altres 

permet una col·laboració segura en temps real entre grups de treball de 
(documents de processament de text, fulls de càlcul 

i presentacions), l'accés a vídeo basat en web i senzilles eines de creació de llocs, la informació 
està disponible des de qualsevol navegador o telèfon smartphone, quan i on els treballadors la 

n. Els serveis d'inici de sessió únic (SSO) basat en SAML s'integren perfectament amb els 
sistemes de seguretat i autenticació existents. Google Workspace ofereix productivitat segura i fàcil 

o programari addicional. 

tzematge de correus electrònics que la mitjana de la 

Accés a les aplicacions de MI, de calendaris i de correu electrònic des de telèfons mòbils. 
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1.2. Plans de subscripció
 
Hi ha 4 plans de subscripció: 
 

Business Starter Business Standard
Cost per usuari al mes

 Correu electrònic 
d'empresa 
personalitzat i segur 

 Videotrucades de 
fins a 100 
participants 

 30 GB 
d'emmagatzematge 
al núvol per usuari 

 Controls de 
seguretat i gestió 

 Assistència 
estàndard 

 Correu electrònic 
d'empresa 
personalitzat i segur

 Videotrucades de 
fins a 150 
participants i 
enregistrament de 
vídeo

 2 
d'emmagatzematge 
al núvol per usuari

 Controls de 
seguretat i gestió

 Assistència 
estàndard 
(possibilitat de 
contractar 
assistència 
millorada de 
pagament)

 
Tots els plans inclouen: 
 

 
Els plans Business Starter, Business Standard i Business Plus es poden comprar per a un 
màxim de 300 usuaris. Els plans Enterprise no tenen un nombre mínim ni màxim d
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Plans de subscripció 

 

Business Standard Business Plus 
Cost per usuari al mes Cost: Consultar

Correu electrònic 
d'empresa 
personalitzat i segur 
Videotrucades de 
fins a 150 
participants i 
enregistrament de 
vídeo 
2 TB 
d'emmagatzematge 
al núvol per usuari 
Controls de 
seguretat i gestió 
Assistència 
estàndard 
(possibilitat de 
contractar 
assistència 
millorada de 
pagament) 

 Correu electrònic 
d'empresa 
personalitzat i 
segur amb 
descobriment 
electrònic i 
conservació de 
dades 

 Videotrucades de 
fins a 250 
participants, 
enregistrament de 
vídeo i registre 
d'assistència 

 5 TB 
d'emmagatzematg
e al núvol per 
usuari 

 Controls de 
seguretat i gestió 
millorats, inclosos 
Vault i gestió de 
punts de connexió 
avançada 

 Assistència 
estàndard 
(possibilitat de 
contractar 
assistència 
millorada de 
pagament) 

 Correu 
electrònic 
d'empresa 
personalitzat i 
segur, amb 
descoberta 
electrònica, 
conservació de 
dades i xifrat 
amb S/MIME

 Videotrucades 
amb fins a 250 
participants, 
enregistrament 
de vídeos, 
registre
d'assistència, 
reducció de 
soroll i emissió 
en directe dins 
del domini

 Tant espai com 
necessitis

 Controls de 
seguretat, 
gestió i 
compliment 
avançats, 
inclosos Vault, 
DLP, regions de 
dades i gestió 
de punts de 
connexió 
empresarial

 Assistència 
millorada 
(po
contractar 
Assistència 
premium de 
pagament)

Els plans Business Starter, Business Standard i Business Plus es poden comprar per a un 
màxim de 300 usuaris. Els plans Enterprise no tenen un nombre mínim ni màxim d
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Enterprise 
Cost: Consultar 

Correu 
electrònic 
d'empresa 
personalitzat i 
segur, amb 
descoberta 
electrònica, 
conservació de 
dades i xifrat 
amb S/MIME 
Videotrucades 
amb fins a 250 
participants, 
enregistrament 
de vídeos, 
registre 
d'assistència, 
reducció de 
soroll i emissió 
en directe dins 
del domini 
Tant espai com 
necessitis 
Controls de 
seguretat, 
gestió i 
compliment 
avançats, 
inclosos Vault, 
DLP, regions de 
dades i gestió 
de punts de 
connexió 
empresarial 
Assistència 
millorada 
(possibilitat de 
contractar 
Assistència 
premium de 
pagament) 

 

Els plans Business Starter, Business Standard i Business Plus es poden comprar per a un 
màxim de 300 usuaris. Els plans Enterprise no tenen un nombre mínim ni màxim d’usuaris. 
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Els clients poden cancel·lar la subscripció quan vulguin.
 
El detall estès i actualitzat de les funcionalitats de cada servei es pot veure en aquest enllaç: 
https://workspace.google.com/intl/es/pricing.html#compare
 
 
1.3. Atenció al Client 
 
Hi ha 3 nivells d'assistència: 
 

Assistència Estàndard 
L'assistència estàndard està 
inclosa amb la subscripció a 
Google Workspace. 

Sense cost addicional 
 Objectiu de nivell de 

servei de quatre hores 
per als casos de 
categoria P1 

 Assistència en horari 
ininterromput per als 
casos de categoria P1 

 Assistència per telèfon i a 
través de casos 
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Els clients poden cancel·lar la subscripció quan vulguin. 

El detall estès i actualitzat de les funcionalitats de cada servei es pot veure en aquest enllaç: 
https://workspace.google.com/intl/es/pricing.html#compare-plans-in-detail 

 

L'assistència estàndard està 
inclosa amb la subscripció a 

Assistència Millorada 
Temps de resposta més 
ràpids i accés en horari 
ininterromput a un servei 
d’assistència prioritària. 
Inclosa en edició Enterprise 
Google Workspace. 

Assistència Premium
Assistència proactiva i 
personalitzada per a les 
necessitats crítiques de la 
teva empresa

Cost: Consultar Cost: Consultar
Objectiu de nivell de 
servei de quatre hores 
per als casos de 

Assistència en horari 
ininterromput per als 

a 

 Temps de resposta d'una 
hora per als casos de 
categoria P1 

 Assistència en horari 
ininterromput per als 
casos de categories P1 i 
P2 

 Assistència per telèfon i a 
través de casos 

 Experts tècnics amb 
coneixements avançats 
sobre productes 

 Assistència amb 
tecnologia de tercers 

 Temps de resposta de 15 
minuts per als casos de 
categoria P1

 Assistència en horari 
ininterromput per als 
casos de categoria P1, 
P2 i P3 

 Assistència per telèfon ia 
través de casos

 Experts tècnics amb 
coneixements avançats 
sobre productes

 Assistència amb 
tecnologia de tercers

 Administrador tècnic de 
comptes 

 Assistència Contextual
 Revisions de l'estat de les 

operacions
 Sistemes intel·ligents
 Formació
 Coneix abans que ningú 

els nous productes
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El detall estès i actualitzat de les funcionalitats de cada servei es pot veure en aquest enllaç: 

Assistència Premium 
Assistència proactiva i 
personalitzada per a les 
necessitats crítiques de la 
teva empresa 

Cost: Consultar 
emps de resposta de 15 

minuts per als casos de 
categoria P1 
Assistència en horari 
ininterromput per als 
casos de categoria P1, 

Assistència per telèfon ia 
través de casos 
Experts tècnics amb 
coneixements avançats 
sobre productes 
Assistència amb 

ologia de tercers 
Administrador tècnic de 

 
Assistència Contextual 
Revisions de l'estat de les 
operacions 
Sistemes intel·ligents 
Formació 
Coneix abans que ningú 
els nous productes 
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1.4. Demostració de la solució
 
A continuació, s'indica l'accés als 
funcionalitats de Google Workspace:
 
 

 Et donem la benvinguda a Google Workspace:
https://support.google.com/a/users/answer/9389764?visit_id=637737950117255221
1283686895&hl=es&rd=1

 Canal de YouTube de Google Workspace:
https://www.youtube.com/user/GoogleApps?utm_source=Google&utm_medium=link&ut
m_campaign=welcomecenter1020

 Blog de Google Workspace:
https://cloud.google.com/blog/products/g

Acord Marc Subministrament plataforma aplicacions ofimàtiques 

Demostració de la solució 

A continuació, s'indica l'accés als mitjans principals amb la demostració de productes, serveis i 
funcionalitats de Google Workspace: 

Et donem la benvinguda a Google Workspace: 
https://support.google.com/a/users/answer/9389764?visit_id=637737950117255221
1283686895&hl=es&rd=1 

Canal de YouTube de Google Workspace: 
https://www.youtube.com/user/GoogleApps?utm_source=Google&utm_medium=link&ut
m_campaign=welcomecenter1020 

Blog de Google Workspace: 
https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/ 
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mitjans principals amb la demostració de productes, serveis i 

https://support.google.com/a/users/answer/9389764?visit_id=637737950117255221-

https://www.youtube.com/user/GoogleApps?utm_source=Google&utm_medium=link&ut
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2. Ibermática i Google

Google Cloud és una plataforma que ha reunit totes les aplicacions de desenvolupament web 
que Google estava oferint per separat.
 
Ibermática és Partner de Google Cloud per a Espanya a Workspaces (abans: G Suite).
 

 
 

 
 

Acord Marc Subministrament plataforma aplicacions ofimàtiques 

i Google 

és una plataforma que ha reunit totes les aplicacions de desenvolupament web 
que Google estava oferint per separat. 

mática és Partner de Google Cloud per a Espanya a Workspaces (abans: G Suite).
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és una plataforma que ha reunit totes les aplicacions de desenvolupament web 

mática és Partner de Google Cloud per a Espanya a Workspaces (abans: G Suite). 
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