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Objectius de l’Acord Marc

OBJ 1

OBJ 2

Estructuració i ordenació de la contractació. Establiment d’un marc comú per a la preparació i
seguiment de l’execució de contractes TIC de l’Ajuntament de Barcelona:

1. Homogeneïtzació dels criteris de valoració en tots els contractes basats de l’Acord Marc.

2. Estandardització de la definició dels serveis i activitats inclosos en l’abast dels contractes
basats.

3. Establiment dels mecanismes de control en l’execució de contractes relacionats amb la
qualitat del servei i els resultats obtinguts.

Millora de la transparència en els processos d’adjudicació de contractes i en la comunicació
de projectes i iniciatives mitjançant l’establiment d’un nou model de relació

Amb la implantació de l’Acord Marc, s’espera obtenir la 
racionalització del procés de contractació i reducció del temps

necessari en els processos de contractació de projectes TIC. 



Plantejament proposat

DURADA – 2 anys + 2 pròrrogues d’un any

ÀMBIT D’APLICABILITAT– Ajuntament de Barcelona i Organismes Autònoms

PROVEÏDORS A SELECCIONAR – 8 proveïdors per Lot

ESTRUCTURA – 7 lots (un amb sublots) agrupats en 3 categories (consultoria, construcció, gestió).

FACILITAT D’ACCÉS – Prevista la divisió d’un dels Lots en sub-lots segons import, per possibilitar la

selecció de petits proveïdors.

TRANSPARÈNCIA – Seguiment del procés global de l’Acord Marc i publicació al portal del perfil del

contractant dels proveïdors adjudicataris dels contractes basats.

RESOLUCIÓ – Per manca de justificació de la no presentació als processos de licitació de contractes

basats, acumulació de faltes i resolució anticipada d’un contracte derivat imputable al proveïdor.

ABAST – Projectes TIC < 800.000 € (excloent projectes d’infraestructura i manteniment d’aplicacions).



Estructura de Lots i imports estimats 

Consultoria estratègica 
i de processos TIC

Consultoria 
tecnològica

Definició de l’estratègia TIC, estudis de mercat i definició, revisió o millora
dels processos nous o ja existents. Realització d’avantprojectes

Assessorament especialitzat de solucions tecnològiques i serveis de suport a 
la presa de decisions. Estudis previs i avantprojectes tecnològics.

LOTS DE CONSULTORIA

1 M

LOTS DE CONSTRUCCIÓ

J2EE

SAP

Data Analysis

Projectes petits - Aplicacions

Projectes grans – Sistemes 

LOT DE GESTIÓ

Oficina Tècnica

Desenvolupament de noves aplicacions, evolució d’aplicacions ja existents, 
migracions tecnològiques i/o implantació de productes. 

Execució de les tasques i activitats de suport necessàries per a garantir la 
correcta planificació i execució dels projectes.

1,2 M 

2,22 M

9,3 M

3,2 M

2 M

1,5 M

0,6 M

2 M

1,2 M

1,2 M

1

2

3

4

5

IMPORT TOTAL (Anual)

IMPORT TOTAL (4 anys)

12,72 M

50,88 M

6.1

6.2

7

Python6 2,6 M

(1) Imports IVA inclòs

6.1



Incompatibilitats - selecció

Definició de l’estratègia TIC, estudis de mercat i definició, revisió o millora
dels processos nous o ja existents. Realització d’avantprojectes

Assessorament especialitzat de solucions tecnològiques i serveis de suport a 
la presa de decisions. Estudis previs i avantprojectes tecnològics.

LOTS DE CONSULTORIA

1 M

LOTS DE CONSTRUCCIÓ

LOT DE GESTIÓ

Desenvolupament de noves aplicacions, evolució d’aplicacions ja 
existents, migracions tecnològiques i/o implantació de productes. 

Execució de les tasques i activitats de suport necessàries per a 
garantir la correcta planificació i execució dels projectes.

1,2 M 

2,22 M

9,3 M

3,2 M

2 M

1,5 M

0,6 M

2 M

1,2 M

1,2 M

IMPORT TOTAL (Anual)

IMPORT TOTAL (4 anys)

12,72 M

50,88 M

2,6 M

Consultoria estratègica 
i de processos TIC

Consultoria 
tecnològica

J2EE

SAP

Data Analysis

Projectes petits - Aplicacions

Projectes grans – Sistemes 

Oficina Tècnica

1

2

3

4

5

6.1

6.2

7

Python6

6.1

Un mateix licitador no podrà resultar seleccionat

en els dos lots. Cada licitador haurà d’indicar la

seva preferència

Un mateix licitador no es podrà presentar

simultàniament al lot de Python de projectes

petits i Python de projectes grans.

Un mateix licitador podrà resultar seleccionat

com a màxim en tres lots de construcció. Cada

licitador haurà d’indicar la seva preferència



Incompatibilitats – contractes basats

Definició de l’estratègia TIC, estudis de mercat i definició, revisió o millora
dels processos nous o ja existents. Realització d’avantprojectes

Assessorament especialitzat de solucions tecnològiques i serveis de suport a 
la presa de decisions. Estudis previs i avantprojectes tecnològics.

LOTS DE CONSULTORIA

1 M

LOTS DE CONSTRUCCIÓ

LOT DE GESTIÓ

Desenvolupament de noves aplicacions, evolució d’aplicacions ja 
existents, migracions tecnològiques i/o implantació de productes. 

Execució de les tasques i activitats de suport necessàries per a 
garantir la correcta planificació i execució dels projectes.

1,2 M 

2,22 M

9,3 M

3,2 M

2 M

1,5 M

0,6 M

2 M

1,2 M

1,2 M

IMPORT TOTAL (Anual)

IMPORT TOTAL (4 anys)

12,72 M

50,88 M

2,6 M

Consultoria estratègica 
i de processos TIC

Consultoria 
tecnològica

J2EE

SAP

Data Analysis

Projectes petits - Aplicacions

Projectes grans – Sistemes 

Oficina Tècnica

1

2

3

4

5

6.1

6.2

7

Python6

6.1

Per un mateix projecte no s’adjudicaran contractes

basats dels Lot de Construcció i del Lot de Oficina

Tècnica a un mateix proveïdor.



Valoració d’ofertes en la selecció

Criteris Socials

Experiència 
en projectes

Certificacions

Especialització 

Innovació
tecnològica

Metodologia

Model de 
relació

Tarifes



Adjudicació de contractes basats

Invitació sempre de totes les empreses homologades al lot

3 mecanismes de valoració d’ofertes segons l’import del contracte:

Criteris judici de 
valor

Altres criteris 
automàtics

Preu

Import ≥ 60.000 €

Import ≥ 5.000 €

Import < 5.000 €

ESC 1

ESC 2

ESC 3



Moltes gràcies per la vostra atenció




