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El Programa de Transformació Àgil
i Digital (ADT)
L'Ajuntament de Barcelona aposta per oferir serveis de qualitat que
responguin a les necessitats dels ciutadans i a la vegada:
•

salvaguardin els drets dels ciutadans a la privacitat: sobirania de les dades;

•

permetin retre comptes als ciutadans: transparència.

El Programa de Transformació Àgil i Digital (ADT) revitalitzarà l'IMI com
a centre per a la innovació i l'excel·lència tècnica:
•

trencant la dependència tecnològica i el vendor lock-in dels proveïdors, avançant
cap a la sobirania tecnològica;

•

construint habilitats i capacitats internes en les metodologies centrades en
l'usuari i àgils;

•

recolzant-se i buscant l’impuls de la indústria TIC local amb talent;

•

revisant els marcs contractuals per assegurar la tecnologia i la sobirania de les
dades;

•

fent ús preferent de programari lliure i de codi obert;

•

establint tant una arquitectura oberta com estàndards i pràctiques obertes.

El Programa de Transformació Àgil
i Digital (ADT)
Per implantar el programa de transformació digital àgil s’han creat
4 grups de treball verticals i un transversal
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Objectius i Prioritats
BCN Agile Digital Transformation Programme
Incrementar la sensibilitat i el grau de resposta:
•
•
•

a les necessitats de la ciutadania;
al canvi de tendències i de polítiques;
a les necessitats dels equips interns.

Mantenir els sistemes i les dades actualitzats i donant resposta a les necessitats.
Reduir la dependència tecnològica amb els proveïdors.
Modernitzar l’arquitectura de dades:
•
•
•

presentar una visió única, global i consistent de les dades de ciutat;
millorar integracions entre sistemes;
facilitar millor informació i més precisa a la ciutadania i als treballadors municipals.

Aplicar una política IT focalitzada a complir resultats i objectius.
Optimitzar els cicles de compra/licitacions.
Ampliar el ventall de proveïdors facilitant l’accés a petites i mitjanes empreses.
Els grups de treball permeten aconseguir un o més dels objectius i prioritats

Open Source & Open Technology
Es presenten els projectes identificats del grup Open Source & Open
Technology
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Encaix amb el pla estratègic
El pla Open és conseqüència del Pla Barcelona Ciutat Digital

El Pla Barcelona Ciutat Digital
•

Aprovat com a Mesura de Govern el passat 18 d’Octubre de 2016

•

Pla tranversal i paraigües que estableix una política tecnològica coherent i
homogènia dins l’Ajuntament
Abraça les iniciatives i estratègies que s’implantin en els diferents àmbits

•

Barcelona lidera la transició vers la sobirania tecnològica
•

La ciutadania ha de poder fer servir un patrimoni comú de coneixements, l’open
data i la infraestructura d’informació pública de la ciutat per tenir un millor accés
als serveis públics i una millor qualitat de vida

Programari i estàndards oberts per assolir la sobirania tecnològica
•

L´ús de programari obert i l’adopció d’estàndards oberts son una eina per al bé
comú, que genera nova economia i facilita també compartir coneixement entre
diferents ciutats

Digitals primer, Si! però en codi obert i estàndards oberts
Els serveis digitals han de ser un actiu de la ciutadania

Resultats 4t Trimestre 2016
Setembre 2016. Inici del procés de transformació digital, agile i OS
Resultats a Desembre 2016:
•
•
•
•
•

Estàndard de serveis digitals
Codi de conducta en tecnologia
Proposta de pla d’acció OS
Pla de migració de l’escriptori
Clàusules ètiques i obertes

“Workshop” amb el sector
23 Febrer de 2017
• Workshop amb empreses i professionals del sector
• Debat sobre el desenvolupament de serveis en codi
obert, les millors pràctiques, quins estàndards oberts
són 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
• 7 Taules temàtiques
• Alta participació
– 65 assistents
– 45 empreses representades
– +140 suggeriments recollits

Open Source & Open Technology
Projectes Principals

Estacions de Treball

Substitució MS Exchange

Serveis Digitals

Àmbits d’actuació
Obertura de Codi
/ Aplicacions

Open Formats
(ODx)

Obertura
de Dades

Estàndars
Oberts

Projectes facilitadors del pla tecnològic
Perfilat

Historificació

Eliminació
HOST/NOTES

Identity
Provider

Arquitectura
Dev Open i AGILE

Open Source & Open Technology
Estacions de Treball Windows: productes oberts
2017
T1

T2

2018
T3

Estacions
de Treball

T4

Productes

T1

T2

2019
T3

T4

T1

250k €

Productes

Propietaris

Propietaris

8.000
estacions
W7

7.000
estacions
W10

Estacions
de Treball

Objectius

T2

Lliure
Office

250k €

Windows10: Actualització de l’arquitectura de l’estació de treball Windows per migrar a la
versió 10, i tots els canvis que comporta (client Oracle, client SAP, Centura, Firefox, etc).
Alternatives lliures: Substitució de productes propietaris (± 50) a les estacions Windows
per alternatives basades en programari lliure (disponibles per l’estació Oberta).
Lliure Office: Detectar i executar totes les accions, tant tècniques com de gestió del
canvi, necessàries per garantir l'ús de Lliure Office.

Open Source & Open Technology
Estacions de Treball OPEN
2017
T1

T2

Estacions
de Treball

500k €

Estacions
de Treball

Objectius
Estat
Properes
passes

2018
T3

T4

Estació
Open Express
Perfilat
Open inicial

T1

T2

2019
T3

Estació
Open Corporativa

T4

T1

T2

Estació Open 100%
Equiparable a
estació Windows
Perfilat
Open final

1.000
estacions
OPEN

500k €

Estació OPEN: Construcció e implantació d’una nova arquitectura operativa d’estació
de treball, basada íntegrament en programari lliure, i que sigui completament
equiparable a l’arquitectura actual basada en Windows en tots els aspectes.
•

Creació d’un prototipus d’estació basada en programari lliure “limitada”.

•

Creació d’un prototipus d’estació Open Express (Inclosa en domini + sistema de
gestió de programari. Sense automatització de desplegament).
Certificació d’aplicacions WEB.
Definició d’eines de Govern i documentació (GitHub, GitLab, Redmine, …).
Desplegament estació Open Express 50 Friends & family.
Creació prototipus de l’estació Open corporativa (Open Express + automatització i
industrialització).
Perfilat inicial i desplegament de l’estació Open corporativa.

•
•
•
•
•

Open Source & Open Technology
Substitució de MS Exchange
2017
T1

T2

2018
T3

T4

T1

T2

2019
T3

T4

T1

T2

500k €

Avantprojecte

Objectius
Estat

Estat

Projecte

Implantació + Gestió del Canvi

Implantació dintre del mandat d’una nova plataforma servidora de correu/calendari
per substituir completament la plataforma actual basada en Microsoft Exchange, que
cobreixi les diferents funcions i serveis actuals, incloent la migració de les dades
(bústies) de la plataforma actual.
Es planteja inicialment mantenir el client MS Outlook (aproximadament el 20% dels
usuaris, normalment el més avançats) per facilitar la migració.
•
•
•

Avançar un preestudi de la situació actual (per contractar l’avantprojecte)
Començar a veure plataformes (Zimbra, Sogo, Citadel)
Començar a redactar concurs per contractar l’avantprojecte

Open Source & Open Technology
Projectes Principals

Estacions de Treball
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Serveis Digitals
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Open Source & Open Technology
L’Ajuntament ja utilitza algunes solucions Open Source
T1

•
•
•
•
•
•
•

Portal Open Data
•

•
•

Plataforma O.S. basada en:
• CKAN 2.6.0
• Drupal 7.52
• UBUNTU
• Mailchimp
API DCAT pel catàleg
Formats CSV, XML, RDF,
JSON...

Banc d’imatges corporatiu BIMA
• Desenvolupat en Python/
Django
• Present a GitHub (en breu)
• 21/03/2017 presentació a la
Banc d’imatges comunitat

BIMA

•
•
•
•
•
•

Present al GitHub
API RESTFull
Codi font disponible
Multitenancy
Comunitat consolidada
En ús a diverses ciutats
Presència a la xarxa
www.sentilo.io

Desenvolupat en Ruby/
onrails
Present al GitHub
Fork de Consul (Mad)
Multitenancy
Desenvolupada en agile
Comunitat: Metadecidim

Plataforma IoT

Plataforma de
participació

Open Source & Open Technology
L’Ajuntament ja utilitza algunes solucions Open Source

T1

Portal Open Data
• Plataforma O.S.
basada en:
• CKAN 2.6.0
• Drupal 7.52
• UBUNTU
• Mailchimp
• API DCAT pel
catàleg
• Formats CSV, XML,
RDF, JSON...

•
•
•
•
•
•
•

Plataforma IoT

Banc d’imatges BIMA

Present al GitHub
API RESTFull
Codi font disponible
Multitenancy
Comunitat consolidada
En ús a diverses ciutats
Presència a la xarxa
www.sentilo.io

Banc d’imatges corporatiu
BIMA
• Desenvolupat en
Python/Django
• Present a GitHub (en
breu)
• 21/03/2017
presentació a la
comunitat

Plataforma de
participació
• Desenvolupat en Ruby/
onrails
• Present al GitHub
• Fork de Consul (Mad)
• Multitenancy
• Desenvolupada en agile
• Comunitat: Metadecidim

Open Source & Open Technology
Aplicacions en Codi lliure

13M €
31%

Programari
de tercers

Objectiu: Alliberar deu aplicacions
de programari propi del Pla de
Mandat
En funcionament: Sentilo,
Decidim.Barcelona.

28M €
69%

Programari
propi
10
aplicacions

En curs: BIMA (Banc d'Imatges),
CityOS.
Potencials: Síndic de Greuges,
IRIS, ASIA, Censos Oberts,
Apps...

Un 69% dels projectes del Pla de Mandat són de programari propi

Open Source & Open Technology
Aplicacions en Codi lliure

13M €
31%

Programari
de tercers

Objectiu: Alliberar deu aplicacions
de programari propi del Pla de
Mandat
Com?
Impulsant l’obertura de solucions
desenvolupades per l’Ajuntament.

28M €
69%

Programari
propi
10
aplicacions

Promovent l’obertura i alliberament de codi
de les noves aplicacions des de la seva
construcció, en el cas que apliqui.
No dedicant recursos a l’alliberament de codi
i creació de comunitat d’aquelles aplicacions
que ja formen part del catàleg actual, i que
no han estat pensades des d’un inici amb
aquesta ﬁnalitat.

Un 69% dels projectes del Pla de Mandat són de programari propi

Open Source & Open Technology
Planificació Alliberament de Codi
2017

BIMA

T1

T2

Projecte

Alliberament

T3

CityOS
ASIA

2018
T4

Projecte
Fase 1

S1

Alliberament
Fase 1

Contractació

IRIS

S2

S1

Projecte
Fase 2

Alliberament
Fase 2

Projecte

Contractació

PICs
Alliberament
Punts Interès
de Ciutat

Alliberament

Alliberament

S1

Alliberament

Alliberament

decidim.barcelona
Feminismes

S2

Alliberament

Alliberament

Projecte

Apps

2020

Projecte

Síndic de Greuges
Censos Oberts

2019

•
•
•

Cens Equipaments
Cens Entitas
Cens Actes

S2

Open Source & Open Technology
Pla d’acció
2018
1. Dominar la Propietat Intel·lectual
•
Utilitzant
per gestionar les llicències.
T2 einesT3
•
Coneixent com aquestes funcionen.
•
Impartint formació per gestionar i capitalitzar el
coneixement.
2. Conèixer i canalitzar la demanda
•
Detectant oportunitats i necessitats tant internes (dins
l’Ajuntament de Barcelona), com també externes
(provinents d’altres ajuntaments i administracions
públiques).
•
Captant-les i gestionant-les mitjançant el grup de treball de
Cloud4Cities.
5. Participar amb la comunitat
•
Identificant i sent coneixedors dels actors i iniciatives open
a BCN (associacions, empreses, universitats, grups de
recerca, comunitats, etc.).
•
Publicant continguts d’interès per la comunitat al portal de
compartició de coneixement de Cloud4Cities, tant propis
com de tercers.
•
Dinamitzant-ne la col·laboració entre els membres.

2020

Cal donar entitat a
Cloud4Cities com a
oficina tècnica que
garanteixi el procés
d’alliberament i doni
resposta a les necessitats
de dinamització
200k € anuals

Per cada aplicació
alliberada cal adaptar-la,
pujar-la a Github i fer el
manteniment necessari
+-10% cost del projecte

Encaix amb el pla estratègic
El pla Open és conseqüència del Pla Barcelona Ciutat Digital

Resum dels indicadors objectiu
•
•
•
•
•

Mil estacions Open
7.000 estacions amb ± 50% productes lliures
100% dels servidors de correu Open Source
100% dels usuaris amb correu Open Source i un ± 20% mantindrà Outlook en local
Deu aplicacions alliberades en codi lliure

Beneficis estimats (caldria fer un estudi en profunditat per quantificar-los)
Increment de la sobirania tecnològica per a la reducció del vendor lock-in
Millora de la imatge i posicionament davant de la societat
Reducció dels costos de desenvolupament (pocs d’entrada)
Reducció dels costos de manteniment (efectiu)
Reducció dels costos de evolutius (notable quan introduïm noves funcionalitats
desenvolupades per la comunitat)
• Reducció dels costos de migració a noves solucions (important)
•
•
•
•
•

Increment de costos per a la participació i desenvolupament de les comunitats
Indicadors d’estalvi econòmic (caldria fer un estudi en profunditat per quantificarlos)
• Cost de propietat sensiblement inferiors al de les solucions propietàries
• Cost de transició molt inferior al de les solucions propietàries

Possible Mesura de Govern
Sobirania Tecnològica
El pla Open pot ser objecte d’una nova mesura de govern (MdG)

•

El pla Open dota de continguts a una possible mesura de govern
sobre sobirania tecnològica

•

Àmbit d’actuació: Grup Ajuntament de Barcelona

•

Principals eixos de la futura mesura de govern:
• Programari obert (construcció, adopció, comunitats)
• Estàndards oberts (manifest ciutats europees)
• Informació oberta (dades i quadres de comandament oberts)
• Govern obert (transparència, escrutini públic i participació)

•

Pla d’acció
Tramitació MdG

Preparació MdG
Inici

Text tancat

MdG aprovada

Rosa de premsa
Comunicació

