
Informació licitacions Acord 

Marc 

Novembre 2021 

Període novembre 2021 – febrer 2022 



1. Introducció 

L’estructura del document és la següent:  

Presentació dels principals indicadors de contractació dels basats de l’Acord Marc 

Revisió de l’estat dels contractes ja presentats 

Difusió de la publicació dels propers basats (novembre ‘21 – febrer ‘22)  



2. Indicadors rellevants període juny – octubre ‘21 

21,5 % de baixa licitatòria mitjana 

11 
Adjudicacions en el període (juny – octubre ‘21) 

6 ofertes presentades de mitjana per cada licitació 

2.116 m€ 
Import adjudicació en el període (juny – octubre ‘21) 

1 Adjudicació 362,3 m€ Lot 4 

4 Adjudicacions 730,6 m€ Lot 7 

1.022,7 m€ 6 Adjudicacions Lot 3 



3. Revisió dels contractes presentats 

En licitació 

 

 

 

4 

En preparació 

 

 

 

2* 

Descartats 

 

 

 

2 

Adjudicats 

 

 

 

11 

Lot Descripció contracte Import (€) 

1 Disseny i implantació del model d’innovació de l'IMI 75.000 € 

3 Evolutius de signatura CSV 175.000 € 

19 

TOTAL 

* Previsió que es publiquin durant el proper període (novembre ‘21 – febrer ‘22), es poden consultar 

les respectives fitxes a l’annex 

A continuació es mostren els estats dels contractes presentats a la sessió de juny, juntament amb 

la resta de basats que en la darrera sessió encara no s’havien adjudicat 



Les dades facilitades són només una previsió de contractació i no impliquen cap obligació legal de dur a 

terme aquestes licitacions, ni en cap cas suposen una obligació pel que respecta als imports, als terminis 

previstos, ni a qualsevol altre dada que hi figuri 

La previsió de publicació de nous basats d’Acord Marc durant el proper període és la següent 

Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 Lot 7 

565 m€ 278 m€ 88 m€ Import 

Nº contractes 1* - 2* 1 - - 1 

5 contractes (1.006 m€) TOTAL: 

4. Previsió de licitacions del proper període novembre ‘21 – febrer ‘22 

75 m€ 

* Inclou els contractes presentats a la sessió anterior (juny) 



4. Previsió de licitacions del proper període novembre ‘21 – febrer ‘22 

Sistema corporatiu d'Identificació única de locals (nou CELIA) 

Durada aproximada: 26 mesos 

Dates previstes 

Import 

Lot de l’Acord Marc Nom del projecte  

389.556 € 

Tecnologia 

J2EE – Oracle 
API Manager 

1 2 3 4 5 6 7 

L'objectiu del contracte se centra en el desenvolupament d'una nova solució 
tecnològica estructurada d'acord al sistema MIB-CELIA actualitzat per poder gestionar 
adequadament les necessitats de tots els sistemes operacionals de gestió 
especialitzada de l'Ajuntament (Llicències d'obres, activitats, inspecció, gestió 
tributària, Padró d’Habitants i altres). 
 
Es tracta de construir una nova aplicació que permeti la millora de la qualitat de les 
dades dels espais físics de la ciutat, i de les activitats que es desenvolupen en ells. 
Aquesta, ha de permetre obtenir una imatge més propera a la realitat i oferir a la resta 
de tramitacions municipals dades reals per apuntar de forma unívoca als espais de la 
ciutat on tenen lloc les relacions amb la ciutadania a través de la tramitació. 
 
Paral·lelament a la licitació d'aquest contracte també se’n licita un altre, que té per 
objecte realitzar una sèrie d'operacions sobre el terreny i en gabinet per tal de millorar 
la qualitat de les dades de locals de l'actual sistema d’informació (CELIA).  

Descripció de l’objectiu i abast 



4. Previsió de licitacions del proper període novembre ‘21 – febrer ‘22 

Construcció del servei de tarifa plana de l’Ajuntament de Barcelona 

Durada aproximada: 11 mesos 

Dates previstes 

Import 

Lot de l’Acord Marc Nom del projecte  

278.245 € 

Tecnologia 

SAP TRM 

1 2 3 4 5 6 7 

L’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona (en endavant, IMH) vol 
posar a disposició dels contribuents de l'Ajuntament de Barcelona un nou servei de 
pagament: la tarifa plana, que  consisteix en oferir als ciutadans la possibilitat de 
distribuir el pagament dels impostes, taxes i preus periòdics en una quota fixa amb la 
periodicitat que determini el propi ciutadà dins dels límits establerts.   
L’objectiu del nou servei de tarifa plana és oferir al ciutadà la possibilitat d’aplanar el 
pagament dels tributs periòdics al llarg de l’any. 
 
El nou servei de tarifa plana requereix desenvolupar un nou tràmit al portal de 
l’Ajuntament de Barcelona i adaptar o crear noves funcionalitats al SAP d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La construcció del nou tràmit formarà part d’una altre contracte però aquest sí inclou 
la construcció de les integracions necessàries per comunicar aquest tràmit amb el 
SAP d’Hisenda i també la coordinació amb l’equip de construcció del tràmit. 

Descripció de l’objectiu i abast 



Estandardització TIC Escoles Bressol – Gestió (1/2) 

Durada aproximada: 6 mesos 

L’IMI de l’Ajuntament de Barcelona té la necessitat d’abordar un procés 
d'estandardització des del punt de vista TIC de les Escoles Bressol Municipals (en 
endavant EBM) per tal de que aquests centres es puguin gestionar com la resta de 
centres corporatius municipals. Actualment ja s’han estandarditzat 19 EBMs i s’han 
establert les bases i protocols a seguir per a les 82 restants.  
 
Les tasques a realitzar són bàsicament de gestió, coordinació i seguiment: 
• Coordinació global del projecte (dels serveis d'instal·lació i la part de 

telecomunicacions)  i coordinació amb responsable de contracte de 
subministrament i execució de serveis. 

• Realització i seguiment de les sol·licituds als serveis estàndards de l’IMI. 
• Tasques de difusió del projectes dintre de les EBM i assessoria prèvia a cada 

desplegament, com per exemple ajudar a la directora del centre a reordenar el 
NAS perquè la migració sigui simple. 

Descripció de l’objectiu i abast 

Dates previstes 

Import 

Lot de l’Acord Marc Nom del projecte  

88.474 € 

Tecnologia 

Projecte de gestió 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Previsió de licitacions del proper període novembre ‘21 – febrer ‘22 



Estandardització TIC Escoles Bressol – Gestió (2/2) 

Durada aproximada: 6 mesos 

En paral·lel a aquest contracte, s’executarà el projecte de subministrament i execució 
dels serveis per aconseguir l'estandardització (instal·lació dels dispositius i inventariat, 
migració de dades, retirada de l’equipament sortint, formació i suport a les persones 
usuàries, gestió d’usuaris i equipament), els objectius del qual són:  
 
• Millorar l’obsolescència tecnològica de l’equipament instal·lat en les EBM. 
• Permetre l’ús dels aplicatius estàndards de l’Ajuntament de Barcelona. 
• Disposar d’espai de disc suficient als servidors corporatius per treballar d’una 

manera més col·laborativa, segura i privada dins del mateix centre. 
• Garantir les còpies i restauracions de la documentació que utilitza aquest 

col·lectiu. 
• Poder gaudir del servei de suport d’usuari i del servei de SAU estàndard per a tots 

els usuaris de l’Ajuntament de Barcelona. 

Descripció de l’objectiu i abast 

Dates previstes 

Import 

Lot de l’Acord Marc Nom del projecte  

88.474 € 

Tecnologia 

Projecte de gestió 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Previsió de licitacions del proper període novembre ‘21 – febrer ‘22 



ANNEX: FITXES DELS CONTRACTES PRESENTATS A LA SESSIÓ DE JUNY 

PENDENTS DE PUBLICAR 



DISSENY I IMPLANTACIÓ DEL MODEL D’INNOVACIÓ DE L’IMI 

Durada aproximada: 17 mesos 

Descripció de l’objectiu i abast 

Dates previstes 

Import 

Lot de l’Acord Marc Nom del projecte  

75.000 € 

Metodologia 

• Entrevistes semi-estructurades individuals i 
grupals 

• Sessions de treball empresa – IMI 
• Workshop Innovació: metodologies user-

centered (design thinking o similars) 

1 2 3 4 5 6 7 

L’abast del servei és el següent: 

 

• Mapa Estudi Comparatiu o Benchmark (2-3 setmanes) 

 Selecció de 4 o 5 casos 

 Organitzacions comparables a l’IMI 

 

• Diagnòstic de l’estat de la innovació a l’IMI (2 mesos) 

 Entrevistes semi-estructurades (grups actors claus) 

 Enquesta qüestionari 

 

• Disseny del nou model d’innovació IMI (2.5 mesos) 

 Sessions de treball de definició del Pla d’Acció (propostes o iniciatives 

de millora, definició dels elements constitutius del nou model d’innovació 

IMI, diagramació de processos seguint el model CPE) 

 

• Acompanyament a la implementació del model d’innovació IMI (12 mesos) 

 L’empresa aporta coneixement en la gestió 

 2 Workshops innovació 

4. Previsió de licitacions del proper període novembre ‘21 – febrer ‘22 



EVOLUTIUS DE SIGNATURA CSV 

Durada aproximada: 9 mesos 

• Arrel d’una consultoria feta en relació al projecte eArxiu, es proposa modificar els 

codis de CSV que genera actualment el Mòdul de Còpia: 

o Incloent un prefix identificador de l’entitat generadora. 

o Diferent per cada còpia generada, incloent un timestamp. 

 

• A més de còpies autèntiques, alguns cops se’ns havia plantejat la necessitat de 

poder signar Originals amb CSV i que fossin accessibles des de la Seu-e. 

 

• Aprofitar per fer l’actualització tecnològica del M.C. Copia, construït fa uns 12 

anys, aquest nou mòdul substituirà els serveis que oferia aquest. 

 

• Tenir en compte les solucions per l’entorn batch, actualment no hi ha un servei de 

còpies autèntiques específic per a entorn batch. 

Descripció de l’objectiu i abast 

Dates previstes 

Import 

Lot de l’Acord Marc Nom del projecte  

175.000,00 € 

Tecnologia 

• J2EE 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Previsió de licitacions del proper període novembre ‘21 – febrer ‘22 



Novembre 2021 

MOLTES GRÀCIES 


