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239 
Edificis amb fibra òptica 

corporativa 

2 CPDs 

(i 3 sales tècniques) 

5.597 
Terminals telefonia fixa 

7.900 
Estacions de treball 

355 
Servidors 

38.217 
Incidències resoltes pel 

SAU en 1 any 

858 
Aplicacions 

2.100 
Línies mòbils 

Principals volumetries de l’actual model de gestió de serveis TIC  

28.107 
Usuaris 

1.095 
Punts wifi ciutadà 

618,6 
Km Fibra òptica 

4.058.779 
Intercanvis de dades amb 

altres administracions 
públiques 

Dades 1r semestre 2016 



Agenda de la sessió 14/12/2016 

Tema Ponent 

El Pla “Barcelona Ciutat Digital” Francesca Bria, Comissionada de I&TD de l’Ajuntament 

La Transformació Digital de l’Ajuntament Paco Rodriguez,  Gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica 

Properes passes  Paco Rodriguez, Gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica  



Transformació Digital de l’Ajuntament 

2017-2019 



Transformació Digital de l’Ajuntament  

 

Transformar és canviar les formes i eines 

de treball dels treballadors municipals 

Digitalitzar-se significa fer servir intensament les Tecnologies de la Informació per 

ser més eficients i més capaços per donar servei a ciutadans cada vegada més 

digitalitzats. 

El ciutadà al centre 

del procés 



La Transformació Digital de 

l’Ajuntament ha de servir per 

assolir els objectius del mandat 

 

Les TIC poden actuar com a 

aglutinador i ordenador de les 

diferents iniciatives municipals 

ajudant a conciliar els diferents 

objectius 

Integrar 
sistemes per 
simplificar 
processos 

Fer una 
administració 

sostenible 

Facilitar 
l'accés a la 
informació 

per 
treballadors 

Assolir uns 
sistemes més 

àgils 

Transformació Digital de l’Ajuntament  

Objectius estratègics 

Millors 
serveis als 
Ciutadans 



Identifiquem 8 eixos de digitalització de 
l’Ajuntament de Barcelona 

Oficina sense 
papers 

La digitalització permet 
l’estalvi en recursos comuns, 

com paper, tòner i la duplicitat 
de la informació.. 

 

Estalvi energètic 
Amb la digitalització 

simplifiquem processos, 
estalviant en l’ús de maquinari 

duplicat  

 

 

Expedient comú 
Amb la digitalització com a 

frontera, podem aspirar a una 
gestió comú dels diferents 

tipus d’expedients. 

 

Proximitat 
Digitalitzant podem 

aconseguir solucions  més 
ajustades a les necessitats de 

cada col·lectiu  

Consistència 
de la 

informació 

Expedient 
comú 

Transparència 
Oficina sense 

papers 

Accés 
simplfiicat 

Proximitat                        

Estalvi 
energètic 

Processos 
participatius 

Placeholder 
text 

Transparència 
Les dades, la informació ha de 
ser transparent a qui la 
proporciona i la usa. 

 

Informació 
consistent 
No més duplicitats: amb la 
digitalització de les dades, 
podem aspirar a dades 
consistents i unívoques. 

 

 

Participació 
La digitalització simplifica els 
processos participatius –interns 
i externs- 

 

Accés simplificat 
Amb la digitalització podrem 
accedir als servies municipals 
d’una forma simplificada i fàcil. 

 

Eficiència 
I 

Productivitat 



Per prioritzar les accions a portar a terme per impulsar la digitalització de l’Ajuntament 

de Barcelona en els 8 eixos, hem de definir el Pla de Transformació Digital de 
mandat de l’Ajuntament (PTD)  
 
 
 

El Pla de Transformació Digital de mandat de 
l’Ajuntament de Barcelona 

Objectius 

• Alinear els objectius IMI amb els 

objectius Ajuntament 

• Incorporar una visió estratègica de 

transformació al Pla de Mandat 

• Establir una priorització global i 

objectiva 

• Mesurar i avaluar el compliment dels 

objectius durant i a final de mandat 



Components  

Pla de Transformació Digital 

Millora de la 
relació amb el 

ciutadà 

Millora dels 
processos 
digitals de 

l’Ajuntament 

Millora de la 
tecnologia, 
seguretat i 

qualitat 

més senzilla 
més participativa 
més digital 

transparent 
eficient 
 
 

competitiva 
sostenible 
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@
CANALS

PLA INICIATIVES LLEI

G
.E

C
O

N
O

M
IA

PLA TECNOLÒGIC 

P
LA

 D
E 

M
A

N
D

A
T

PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

G
.S

EG
U

R
ET

A
T 

I P
R

EV
.

G
.D

R
ET

S 
SO

C
IA

LS

G
.E

C
O

LO
G

IA
 U

R
B

G
.D

R
ET

S 
C

IU
TA

D
, P

A
R

T 
I 

TR
A

N
SP

G
.R

EC
U

R
SO

S

G
.M

U
N

IC
IP

A
L



Definició dels 
mecanismes de 

funcionament de la 
Comissió de 

Transformació Digital 
de l’Ajuntament 

(CTDA)  
 

Aprovació dels 
criteris de 

priorització 
 

 Per part de la CTDA: 
 

Aprovació de la 
distribució temporal 

de projectes 
 

Aprovació del Pla 
d’inversions 

 
 
  

 
Priorització global 

de totes les 
iniciatives per part 

de la CTDA 

Constitució CTDA 
Priorització de les 

iniciatives 
Aprovació Pla 

I1 I2 

Full de ruta del Pla de Transformació Digital de mandat  

Definició dels criteris 
de priorització 

  
Identificació del 

portfoli d’iniciatives: 
• Iniciatives llei 
• Plans sectorials 
• Pla tecnològic 

 
 

Identificació 
iniciatives  

Pla TIC de Mandat 
 

Recollida de 
necessitats 

Pla de 
Transformació 

Digital 



Identificació del portfoli 
d’iniciatives per Gerència 
Priorització de les iniciatives 
per Gerència 

 
 

Configuració portfoli de 
projectes (pPortfoli) un 
cop aprovat el PIM 

Priorització global de totes les 
iniciatives per part de la CTDA 

1ª proposta de priorització global de 
les iniciatives amb motor de 
priorització 
Configuració del portfoli d’iniciatives 

Revisió, repriorització i 
optimització d’iniciatives 

Recollida de necessitats 



Per governar la definició i execució del PTD, i assegurar el seu alineament amb 
l’estratègia de l’Ajuntament, es crea la Comissió de Transformació Digital de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La seva missió és governar la definició i execució del Pla de Transformació Digital del 
Mandat, prioritzant i coordinant les iniciatives TIC sectorials de les gerències municipals 
i les iniciatives transversals que es puguin proposar. 
 
Membres designats: 

Tinent d’Alcalde (President) 
Regidora de Participació i Districtes (Vicepresidenta)  
Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital 
Gerent Municipal   
Gerents de sectors: Recursos; Presidència i Economia; Drets Socials; Drets de Ciutadania, Participació i 
Transparència; Ecologia, Urbanisme i Mobilitat; Seguretat i Prevenció  
Gerent Districte de Les Corts en representació de tots els districtes 
Secretari  General de l’Ajuntament 
Interventor General de l’Ajuntament 
Gerent de l’IMI  
Directora d’Estratègia i Nous Projectes de l’IMI 

La Comissió de Transformació Digital de l’Ajuntament 
(CTDA) 



Gerència IMI 

Comitè Operatiu 

Comitè Iniciatives 
Sectorials Comitè Iniciatives 

Sectorials Comitè Iniciatives 
Sectorials 

Òrgans de seguiment del PTD 
Lideratge i responsabilitat compartida 

Comissionada d’Innovació i 
Transformació Digital Lideratge polític 

Gerència Municipal 

Comissió de 
Transformació 

Digital 

Direcció estratègica i Esponsorització 

Direcció executiva,  Supervisar les 
actuacions que es deriven de cada Pla 

Comitè Iniciatives 
de la Llei 

Comitè Iniciatives 
Pla Tecnològic 

Lideratge estratègic de 
cada iniciativa 

Referent: Secretari Municipal 
Coordinador Iniciativa: Direcció 
d’Estratègia i Nous Projectes IMI 

Referent: Gerent del Sector 
Resp Iniciativa: R Sectorial  

Referent: Gerent IMI 
Coordinador tecnològic: Direcció 
d’Operacions i Sistemes IMI 

Ja existents 
Nova creació 



 

 
Criteris  

de Dificultat 
(Esforç, Organitzatius, 

Afectació en la ciutadania)  
 
 
 
 
 

Criteris  
de Valor Afegit 

(Eficiència, Estratègia) 
 
 
 
 

Metodologia de priorització d’Iniciatives  

Iniciativa 1 Sector 1 

Iniciativa 2 Sector 1 

..... 

Iniciativa 1 LPACAP 

Iniciativa 2 LPACAP 

... 

Llista d’iniciatives 
identificades 

Sistema de valoració Proposta resultant 

A B 

C D 

Alt 

 

Baix 

 

VALOR 

AFEGIT 

 

Alta 

 
DIFICULTAT 

 

Iniciativa 1 Sector n 

Iniciativa 2 Sector n 

... 

Iniciativa 1 Tecnològica 

Iniciativa 2 Teconològica 

... 

Les iniciatives del Pla TIC de Mandat es valoren segons la Metodologia següent: 



35%*esforç +  

35%*organitzatiu +  

30%*ciutadania  

 

50%*eficiència + 

50%*alineament Estratègic  

DIFICULTAT = 

VALOR AFEGIT = 

Proposta resultant 

A continuació s’indiquen els pesos dels criteris que s’apliquen per obtenir la 
valoració ABCD d’Iniciatives. 

DIFICULTAT 

V
A

LO
R

 A
FE

G
IT

 



Plans 
 Sectorials 

134 
iniciatives 

PLA TIC de MANDAT 

130 
iniciatives 

42 
Iniciatives (d’obligat 

compliment) 

23M€ 14M€ 28M€ 

Llei Pla Tecnològic 

Estat de situació del Pla TIC de Mandat 



 Substitució PDA's per nou dispositiu (hard i software) 
 Substitució pc’s embarcats (Kepler) 

 
 Sistema d’Informació d’habitatge 
 Nou sistema de suport a la Llei de la dependència 
 IMPULSEM- Nou Si CSS  
 Gestió dels equipaments gent gran  
 Nou SI at. Domiciliària i teleassistència 
 Renda mínima garantida 

 

 Impuls de la factura electrònica 
 Tramitació electrònica de subvencions 
 eArxiu 
 Plataforma de consulta dels expedients administratius per al 

ciutadà 

 IMH Pla d’Hisenda-2a Fase  
 Contractació electrònica 
 Gestió del patrimoni 

 Nova Intranet 

 
 Decidim Barcelona 
 Nou Asia 
 Pla Director de sistemes de l’IBE 
 CRM 2016-2017 

 

 Mapa estratègic de soroll 
 Gestió dels actius d'enllumenat públic i de la contracta de 

conservació 
 Implementació de les tecnologies d’anàlisi de dades en la 

gestió dels residus urbans 

 Integració Centres Control de Trànsit i Operacions de l'Espai 
Públic  

G. Recursos 

G. RRHH 

G. Economia i presidència 

G. Drets Socials 

G. Drets ciutadania 

G. Urbanisme 

G. Medi Ambient i serveis urbans 

G. Seguretat i prevenció 

G. Infraestructures 

3. Principals projectes    

 Tramitació Electrònica de Llicències d'Obres, Antenes i 
Activitats (llicències) i esdeveniments 

 Pla de Mandat evolució Autoritas i Desenvolupament Plans 
d'Inspecció 

 Nou sistema subvencions rehabilitació (PAISA) 
 Plataforma de gestió del reg intel·ligent dels parcs i jardins de 

la ciutat 

Sectorials 

 Reporting d’Autoritat i demanda específica de districtes 

G. Municipal 



3. Principals projectes 2017 
  Sectorials 

 Reporting d’Autoritat. 

1T 2T 3T 4T 

PR 

AV PR 

PR 

 Impuls de la factura electrònica. 

 Plataforma de consulta dels expedients administratius per al ciutadà. 

 Nova Intranet. 

 Decidim Barcelona PR 

 Pla Director de Sistemes de l’IBE PR 

 Contractació Electrònica AV PR 

 Substitució PDA’s per nou dispositiu (hard i soft) AV PR 

 Sistema d’Informació d’Habitatge PR 

 Tramitació Electrònica de Llicències d'Obres, Antenes i Activitats i esdeveniments.  PR 

 Evolució Autoritas i Desenvolupament Plans d'Inspecció.  AV PR 

 Mapa estratègic de soroll PR 

 Nou Asia PR 

PR en execució 

AV: Avantprojecte 
PR: Projecte 



Arxiu i gestió documental 
 Còpia Autèntica 
Documents compartits 
 Escaneig en origen 
 Interoperabilitat i Intraoperabilitat 

Documents 

Catàleg de Tràmits 

 Catàleg de Tràmits 

Tramitació i Expedient 

 Expedient Electrònic 
Notificacions Electròniques 
 Registre de funcionaris habilitats 
 Seguretat i Traçabilitat 
 Signatura 

Canvis normatius 

Principals projectes  Llei de Procediment Administratiu   

Model Atenció Ciutadana 

 Identificació Digital 
 Passarel·la de pagament 
 Portal de Tràmits i Carpetes (ciutadà, 

empreses i professionals) 
 Registre d’apoderaments 
 Registre electrònic 
 Seu Electrònica 

Adequació rols de treball 

LPACAP 



Seguretat 

Arxiu 

Portal Registre 

Inter 
Operabilitat 

Seu 
electròn

ica 

Catàleg 
Tràmits 

Sac 

Custodi
a 

Registre 
apoderats 

Digitalització 

Tràmit genèric 

Tràmits 

Còpia 

CAOC 

MCED 

PDIB 

Pagament 
electrònic 

Framework Documental 

Notificació 
electrònica 

Signatura 
electrònica 

Traçabilitat 

Seguretat 

Registre de 
funcionaris 
habilitats 

Carpetes 

Identificació 
digital 

La LPACAP afecta als procediments de l’Administració en que intervé l’administrat. 
Aquests procediments municipals estan sustentats tecnològicament en tres grans entorns: 
Registre, Portal i Interoperabilitat. Tots tres a la seva vegada utilitzen l’entorn d‘Arxiu 
electrònic. 



Principals projectes  Llei de Procediment Administratiu   

LPACAP 

 Portal de tràmits 

1T 2T 3T 4T 

AV PR 

AV PR 

PR 

PR 

 Seu electrònica 

 Arxiu i gestió documental 

 Identificació digital 

 Registre electrònic AV PR 

 Expedient electrònic PR 

AV: Avantprojecte 
PR: Projecte 



 Quadre Comandament DQS 
 Suport a la redacció i gestió del Contracte Programa  
 Substitució GPIC per mòduls SAP 
 Eina de gestió del descontent/queixes 

 Adquisició de PCs per Lloc de Treball 
 Evolució de l’escriptori d’usuari de Lloc de Treball a un entorn 

particularitzat per negoci 
 Desplegament de Comunicacions Unificades al conjunt de 

l’Ajuntament 
 Nova estació de treball basada en programari lliure 

 Definició i Disseny del framework per a lliurament d'aplicacions 
corporatives sobre dispositius no corporatius d'externs 

 Definició de l'entorn indispensable de desenvolupament 
d'aplicacions en mobilitat 

 Definició del(s) dispositius estàndard. Pla d'estandardització del 
parc i definició del model de gestió 

Lloc de treball 

Mobilitat 

Gestió 

 Explicar: Com funcionem? Qui fa què? 
 Web IMI 
 Pla de Comunicació (Proj./Serveis Crítics – Reporting) 

 Virtualització de dades  
 Sistemes globals d’autoservei de dades, Autodescobriment. 

Sistema de consultes orientat a l’experiència d’usuari 

Qualitat 

 Millora de les capacitats i flexibilitat dels accessos remots i 
govern dels sistemes d’informació exposats a internet 

 Gestor d’accessos i autoritzacions (inclou IDP) 
 Seguretat en els serveis web - Govern i autenticació (API 

Security Management/SOA) 

 Implantació metodologia SCRUM i Evolució metodologia 
ADINET 

 Definició d’una arquitectura de desenvolupament orientada a 
Serveis 

Seguretat 

 Anàlisi dels serveis actuals. Proposta de reinternalització de 
serveis. 

 Big Data intern (dades dels propis SI i plataformes). 
 Eines globals de suport a operacions (SAU, Autoservei, gestió 

de plataformes, gestió de riscos, avis automàtic de talls, 
seguiment automàtica SLA, etc.) 

 

Desenvolupament 

 Establir programa de renovació tecnològica d’equips de xarxa 
LAN. 

Sistemes 

Telecomunicacions 

Dades 

Principals projectes    Tecnològics   



 Evolució de l’escriptori d’usuari de Lloc de Treball a un entorn particularitzat per negoci.  

 Definició de l'entorn de desenvolupament d'aplicacions en mobilitat.  

 Seguretat en els serveis web - Govern i autenticació (API Security Management/SOA).  

Principals projectes 2017   Tecnològics   

 Nova estació de treball basada en  programari lliure.  

1T 2T 3T 4T 

PR 

AV PR 

AV PR 

AV PR 

 Millora dels sistemes de gestió pròpia de l’IMI   PR 

AV: Avantprojecte 
PR: Projecte 



Com ho farem? 
Transformar sense aturar 

El Pla de Transformació Digital és un programa ambiciós que provocarà un canvi 
significatiu en la manera de treballar de l’organització, necessitarà per tant de: 
 - Garantia en la toma d’especificacions 
 - Un procés de comunicació 
 - Formació i tutoria en la gestió del canvi 

 
 
L’èxit de la transformació no només consistirà en la introducció de noves eines 
informàtiques, sinó també en incorporar noves metodologies de generació i 
lliurament de serveis per part de l’IMI, d’acord amb les tendències tecnològiques 
actuals 
 
Aquesta adequació aprofitarà el desenvolupament d’aquells projectes que finalment 
es seleccionin per transformar tota la cadena de valor associada al cicle del servei: 

• Definició 
• Desenvolupament 
• Posada en marxa 
• Manteniment 

 



APORTAREM Un programa centrat en els resultats efectius per revitalitzar l’IMI com una 
plataforma per la innovació i l’excel.lència tècnica 

QUE Construeixi habilitats i capacitats internes en 
metodologies àgils i centrades en l’usuari per  
recuperar la propietat dels serveis digitals  
Fa una compra oberta, transparent, senzilla, 
transparent, simple, eficient i objectiva 
Revisa els marcs contractuals per assegurar la 
sobirania tecnològica i de les dades   
Fa servir preferentment software de codi obert  
i  lliure  
Estableix arquitectura oberta i pràctiques 
d’estàndards oberts 

I QUE NO ÉS 
IGUAL A  

Cap altre programa de transformació d’aquest mandat 
 

PERQUÈ Proposa canvis progressius, té una clara estructura governamental i sponsor 
polític 

Com ho farem? 
Programa de Transformació Digital Agile de BCN 



Propers passos: 
Workshops participatius adreçats al sector 



Desenvolupament participatiu del pla 

4 sessions de treball 
 

1. Compra pública de tecnologia 

2. Serveis digitals àgils  

3. Solucions de codi obert i 

estàndards oberts  

4. Comú de dades de ciutat 
 
Amb els professionals i empreses del 
sector 
 
Amb metodologies de design thinking 
 
Primera meitat 2017 
 



Compra pública de tecnologia  

La compra pública de tecnologia és un element important de dinamització 

del sector TIC, a la vegada és també un dels moments clau per introduir 

innovació al sector públic.  

 

Volem establir un nou model de relació amb el sector millorant els 

processos de compra pública, alleugerint la burocràcia i eixamplant el 

ventall de proveïdors amb els que treballem.   

 

 

 

 

 

   

Workshop amb empreses del sector TIC i start-

ups locals 

 

Debatrem sobre possibles millores en els 

processos de compra pública i l'establiment d'un 

«market place» de contractació. 

 

Presentarem el programa de compra pública 

innovadora que es durà a terme al llarg d'aquest 

mandat. 



Serveis digitals àgils 

Volem nous serveis digitals dissenyats i desenvolupats amb metodologies àgils. 

Que resolguin les necessitats reals dels ciutadans. Aquests han d'intervenir en la 

concepció, disseny i desenvolupament dels serveis. 

 

Workshop amb empreses i professionals del sector TIC 

 

Debatrem sobre com aplicar metodologies àgils a la transformació de l'ajuntament 

de Barcelona, de com escurçar els cicle de desenvolupament i accelerar la seva 

disponibilitat, i de la gestió dels projectes amb diverses iteracions i la participació 

de diferents proveïdors. 

El desenvolupament 

i manteniment de 

serveis digitals 

suposa la major part 

de l'activitat que 

l'IMI. 



Solucions de codi obert i estàndards oberts  

 

Workshop amb empreses i professionals del sector TIC 

 

Debatrem sobre el desenvolupament de serveis en codi obert, les millors 

pràctiques, quins estàndards oberts son d'aplicació al sector públic i quines accions es 

poden dur a terme per afavorir la creació de comunitats i activar la col·laboració 

dels diferents professionals i empreses. 

El programari de codi obert ja ha demostrat la seva 

efectivitat i economia en molts projectes. Permet el 

desenvolupament de projectes de forma cooperativa i 

la reutilització de solucions i serveis.  

 

Volem incrementar l'ús del programari obert i 

d'estàndards oberts en les solucions tecnològiques 

que l'ajuntament adquireix o desenvolupa. 



Comú de dades de ciutat 

En un moment en el que moltes de les nostres activitats es 

desenvolupen en el mon digital, les dades són un be comú.  

 

Les dades són imprescindibles pel desenvolupament de 

moltes de les activitats dels ciutadans i empreses de la 

ciutat, però també son imprescindibles per a la gestió de la 

ciutat. 

 

Volem impulsar un comú de dades de ciutat per 

desenvolupar polítiques públiques ajustades a les 

necessitats reals dels ciutadans, a la vegada que 

dinamitzar l'economia. Volem garantir l’ús ètic de les 

dades. 

 

Workshop amb empreses i professionals del sector 

TIC, científics de dades i empreses especialitzades 

Debatrem sobre com crear aquest comú de dades, quin és el conjunt d'actors 

rellevant en aquest espai, quines són les bases que han de regir el seu 

funcionament i de com garantim l'ús ètic de les mateixes. 



Web del Comissionat de I&TD de l’Ajuntament de 
Barcelona Barcelona.cat/digital 

  

Barcelona.cat/digital


Web de l’IMI http://ajuntament.barcelona.cat/imi  

http://ajuntament.barcelona.cat/imi


Haga clic para modificar el estilo 

de título del patrón 

Gràcies per la vostra atenció 
 
En el següent enllaç de la web de l’IMI podeu trobar aquesta presentació:  
http://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/documents 

http://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/documents

