
ANNEX II- Descripció d'alguns serveis actuals, a la data del plec de prescripcions tècniques. 
 
L'Ajuntament de Manacor i organismes autònoms disposen d'una infraestructura de comunicacions de 
dades i accés a internet, distribuïda en diferents dependències municipals ubicades a diferents edificis i a 
més disposa de xarxes privades virtuals de dades (VPN) per a la interconnexió d'algunes dependències. 
 
Actualment les ip públiques fixes són ipv4 
 
Pel cas de la interconnexió de dependències utilitza les següents solucions: 
 
Solució 1:  
Cas aplicable a les Id. connexions números: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 27, 28 de l'annex I. 
 
L'operador actual interconnecta les dependències amb una vpn. Sobre la xarxa privada virtual de dades 
(vpn) l'Ajuntament crea una altre VPN per dotar-la de xifrat amb els firewalls de l'Ajuntament. 
 
La connexió usada per la vpn del proveïdor permet la sortida a internet de cada dependència. És el firewall 
de la dependència que determina si l'accés es fa des de la dependència o a través d'una altra dependència 
interconnectada. Si la navegació per internet utilitza la connexió de la vpn del proveïdor, llavors es fa amb 
una ip pública fixa. 
 
Els firewalls usats actualment (encara que podran canviar en el futur) són del tipus Fortigate. 
 
Solució 2: 
Cas aplicable a les dependències que no tenen una vpn. 
 
En aquests casos hi haurà una dependència que ofereix serveis (normalment Ajuntament oficines centrals, 
Id. connexions 4 i 1) que té un firewall que permet connexions xifrades usant un client de software i de 
forma addicional només accepta connexions des de les ips públiques fixes autoritzades. 
Les dependències consumidores de serveis tenen una connexió amb ip pública fixa i els seus equips usen 
el programari de connexió que interactua amb el firewall de la dependència que ofereix serveis. 
Els firewalls usats actualment (encara que podran canviar en el futur) són del tipus Fortigate a la part de la 
dependència que ofereix serveis. A les dependències que consumeixen serveis hi ha diferents tipus de 
solucions firewalls. 
 
Solució 3: 
Com la solució 2, però, en la dependència que ofereix serveis, no hi ha el control d'acceptar connexions 
des de només ips públiques fixes autoritzades. 
 
Pel cas de l'accés a internet 
En alguns casos hi ha ip pública fixa. L'Ajuntament estableix mecanismes de seguretat com firewalls, etc. 
 
En alguns casos, com per exemple Biblioteca Muncipal de Manacor (Id. connexió 8), hi ha una xarxa 
separada físicament i lògicament de la xarxa pròpia de la dependència on està ubicada. En aquests casos la 
connexió a internet arriba directament a l'adreça de la dependència, independentment de si està 
interconnectada per xarxes privades virtuals de dades o per propi cablejat de dades de l'Ajuntament. 
D'aquesta manera es pot establir una xarxa independent de les altres (havent-hi separació física i lògica de 
la xarxa interna usada per a la connexió a internet). 
 
Altres casos d'inteconnexió amb vpn's: 
Cas aplicable a les Id. connexions números: 1 de l'annex I. 



 
L'operador actual proveeix connexió a la dependència i l'Ajuntament té configurada una VPN per dotar-la 
de xifrat, amb els firewalls de l'Ajuntament, i firewalls duna altra entitata per permetre la interconnexió de 
les entitats. 
 
Els firewalls usats actualment (encara que podran canviar en el futur) són del tipus Fortigate. 
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