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Duració contracte Direcció executora Contractacions futures (Juny-Setembre) Descripció TOTAL €

JUNY 12 mesos Direcció Qualitat i Seguretat H0764 - IMI en Xarxa
Renovació del Portal de Comunicats Interns IMI en Xarxa i gestió del canvi (Pla de comunicació i 
formació). Es disposa d'un portal intern, estructurat en apartats orgànics i es pretén estructurar la 
informació/comunicació/ coneixement de manera funcional. 

119.681,55

JUNY 4 mesos Direcció Telecomunicacions J0110 - Remodelació CPD2
Instal·lació d’una màquina de climatització de suport a l'actual, adaptació de les escomeses elèctriques 
existents i Instal·lació d’un entorn de 4 racks d’alta densitat IT i alta eficiència energètica amb mòduls 
de climatització a rack. 

192.962,00

JUNY 6 meoss Direcció Telecomunicacions H0713 - Migració NUS Teleco de Glòries a DHUB Trasllat del nus de fibra òptica del cpd de Glòries al cpd del Dhub 102.000,00

JULIOL 12 mesos
Direcció Estratègia i Nous 
Projectes

H0826 - Construcció nou portal de l'empleat.  Serveis de gestio calendari
Actualitzar els serveis oferts des de la intranet a empleats i caps des dels sistemes de recursos 
humans: Demanar/autoritzar permisos; Consulta nòmina; Consulta rebut de tempos; Consulta de 
persones i llocs; Demanar formació; etc

220.600,00

JULIOL 10 mesos
Direcció Estratègia i Nous 
Projectes

J0052 - Permisos d'ocupació per les parades de Sant Jordi Nou sistema de tramitació de les llicències d'ocupació de parades per a la Diada de Sant Jordi. 297.396,04

JULIOL 12 mesos Direcció Desenvolupament
J0271 - Subministrament nous dispositius mòbils per Guàrdia Urbana de 
Barcelona 

Construcció del sistema de gestió de sancions sobre els nous dispositius mòbils (PDA) de Guàrdia 
Urbana de Barcelona. Renovació del parc de dispositius i la migració del sistema de gestió de sancions 
als nous dispositius mòbils. La renovació del parc de dispositius suposa un canvi tecnològic que implica 
la construcció de nou del software del sistema de gestió de sancions.

450.712,44

JULIOL 12 mesos Direcció Desenvolupament J0161 - Adaptació interfície integració PDA GUB a PSH Sancions

Construcció del sistema de gestió de sancions sobre els nous dispositius mòbils (PDA) de Guàrdia 
Urbana de Barcelona. Renovació del parc de dispositius i la migració del sistema de gestió de sancions 
als nous dispositius mòbils. La renovació del parc de dispositius suposa un canvi tecnològic que implica 
la construcció de nou del software del sistema de gestió de sancions.

33.769,70

JULIOL 12 mesos Direcció Desenvolupament
J0162 - Construcció nou sistema de gestió sancions sobre dispositius 
mòbils de G

Construcció del sistema de gestió de sancions sobre els nous dispositius mòbils (PDA) de Guàrdia 
Urbana de Barcelona. Renovació del parc de dispositius i la migració del sistema de gestió de sancions 
als nous dispositius mòbils. La renovació del parc de dispositius suposa un canvi tecnològic que implica 
la construcció de nou del software del sistema de gestió de sancions.

156.407,97

SETEMBRE 15 mesos
Direcció Estratègia i Nous 
Projectes

J0026 - Nou programari pel CAACB PR
Renovació del programa de gestió d'entrades d'animals al CAACB (Centre Acollida Animals de 
Companyia de Barcelona)

120.000,00

SETEMBRE 12 mesos
Direcció Estratègia i Nous 
Projectes

J0032 - Carpeta de barri
Creació de l'eina de gestió de la feina per l’equip de la GUB que treballa com a Policia de Barri (nou 
model de la GUB que s’ha impulsat en l’actual PAM per donar atenció especial als conflictes de 
convivència).

130.000,00

SETEMBRE 8 mesos Direcció Desenvolupament H0738 - DevoOps Fase 2
Implantació d’una arquitectura de desenvolupament orientada a Serveis(DevOps). Aquesta solució 
preten proporcionar entorns de desenvolupament virtualitzats al núvol per facilitar el desenvolupament i 
proves d'integració del software que tercers o el propi IMI proveeixen.

122.000,00


