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Introducció

Sessió informativa licitacions

Línies estratègiques tecnològiques

• Actualització aplicacions per evitar obsolescència

• Big Data Ciutat

• Internes (CPD) i de ciutat (5G)

• Capacitació digital

• Millora del model de relació 

de l’IMI amb l’Ajuntament

• Transformar el lloc de treball per 

adequar-ho al nou context

• Compromís amb 

els nivells de servei

• Protecció contra 

la ciberdelinqüència 

• Eines pel govern de Barcelona: 

Quadre de Comandament

• Entorn relacional amb el sector tecnològic

Organització i persones

Infraestructures

Relació àrees

Marketplace proveïdors

Qualitat

Sistemes d’informació

Anàlisi d’informació

Lloc de treball

Govern TIC

Seguretat



Introducció

Sessió informativa licitacions

Donar visibilitat de la planificació de contractació

Objectiu general

Recuperar les accions per impulsar la màxima transparència en la contractació i

promoure la concurrència en la participació de les licitacions de l’IMI

Objectius específics

Donar a conèixer els aspectes estratègics i tecnològics de l’IMI

Donar a conèixer l’entorn tecnològic on s’emmarcarà l’execució dels projectes i 

serveis que es licitaran



Introducció

Sessió informativa licitacions

Com ho farem...

... A través de la publicació al web de les properes licitacions,

... A través de la realització de sessions informatives 

Es realitzaran sessions periòdiques que tindran el següent contingut: 

• La planificació dels propers contractes no basats, tant de serveis, projectes i 

adquisicions (dades rellevants i calendari)

• La presentació dels contractes més rellevants 

Temporalment, no hi haurà sessions prèvies basats en Acord Marc. Podrem trobar tota 

la informació al web de l’IMI.

• Llistat de contractes adjudicats

• Calendari de properes licitacions i basats

• Presentacions de licitacions rellevants

INFORMACIÓ PRÈVIA 

LICITACIONS

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/informacio-previa-licitacions


Previsió de licitacions del proper període

Sessió informativa licitacions

MANTENIMENT I EVOLUCIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE LA 
PLATAFORMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU (1/2)

Data prevista inici del contracte i fase de 
transició: setembre 2022
Data prevista inici del servei: novembre 2022
Durada: 36+24 mesos

L’objecte del procés de licitació és la contractació dels serveis de Manteniment i
Evolució d’aplicacions informàtiques (AM) de la plataforma de gestió documental
i arxiu de l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública
sostenible.
Consta de quatre serveis:
- Servei de manteniment correctiu
- Servei de manteniment recurrent
- Servei d’evolutius recurrents
- Serveis Transversals de Manteniment (STM)

Serveis

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Tipologia de contracte
Nom del projecte 

2.539.757,37 €

Transició (subservei de Manteniment 
Recurrent) a pagar només davant canvi de 
proveïdor. Preu màxim estipulat per servei.

Equip de treball previstEquip de treball previst

• Gestor/a de servei/Cap de projecte
• Consultor/a sènior OPENTEXT
• Consultor/a OPENTEXT
• Arquitecte OPENTEXT
• Responsable tècnic/a de seguretat

• Consultor/a SAP
• Analista programador/a SAP
• Arquitecte J2EE
• Analista programador/a J2EE
• Programador /aJ2EE

Certificacions mínimes:
• 1  Extended ECM for SAP Solutions Foundation v16 (o posterior) 

Certification Exam
• 1   OpenText Content Server Solution Developer Certification v16 (o 

posterior)



Previsió de licitacions del proper període

Sessió informativa licitacions

MANTENIMENT I EVOLUCIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE LA 
PLATAFORMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL I ARXIU (2/2)

Data prevista inici del contracte i fase de 
transició: setembre 2022
Data prevista inici del servei: novembre 2022 
Durada: 36+24 mesos

Servei amb molta complexitat:

• Tecnologies: J2EE, OpenText, SAP
• Diversitat funcional: Serveis propis d’Arxiu, serveis transversals,  serveis 

d’OpenText
• Dificultat de gestió: integracions de SI en augment, objectius de GD 

estratègics, gestió del coneixement, alta volumetria de peticions.

Serveis

Altres característiques del servei

Dates previstes

Import

Tipologia de contracte
Nom del projecte 

2.539.757,37 €

Anunci previ publicat



Previsió de licitacions del proper període

Sessió informativa licitacions

CONTRACTE D’ATENCIÓ, MANTENIMENT I EVOLUCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Data prevista inici: Maig 2022
Durada: 36 mesos prorrogable per 24.

L’objecte de la present licitació es l'adjudicació dels serveis de suport,
manteniment, control i evolució dels serveis relacionats amb el lloc de treball de
l'Ajuntament de Barcelona per tal de mantenir operatius de forma contínua
aquests serveis i ser prestats amb la màxima qualitat.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Tipologia de contracteNom del projecte 

8,332,532,53 €

Tecnologia

Lloc de treball

Serveis



Sessió informativa licitacions

SERVEIS DE MANTENIMENT I EVOLUCIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES 
(AM) DE L’ÀREA DE DRET SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Data prevista inici: 1 Setembre 2022
Durada: 3 anys (+ 2 anys pròrroga)

Serveis de manteniment i evolució de 40 aplicacions de l’àrea de Drets Socials:
- MANTENIMENT CORRECTIU: Gestió d’incidències.
- MANTENIMENT RECURRENT: Canvis normatius, Actualitzacions tecnològiques, Qualitat 

tècnica, Avaluació de noves necessitats, Acompanyament i recepció de nous projectes i 
OTA de Drets Socials, Millores funcionals i parametrització, Formació, Sondes de 
monitorització i consultes preventives, Transició.

- DESENVOLUPAMENT D’EVOLUTIUS IDENTIFICATS

- SERVEIS TRANSVERSALS DE MANTENIMENT (STM): Operació, Suport, Gestió del canvi, Gestió del 
contracte.

Descripció de l’objectiu i abast Dates previstes

Import
Nom del projecte 

4.415.000 €

Tecnologia

J2EE, Angular, Sharepoint i Aplicacions 
mòbils Windows

Servei Import 2022 Import 2023 Import 2024 Import 2025
Import Total IVA 

inclòs

Manteniment correctiu 52.666,67 € 325.333,33 € 334.166,67 € 286.559,36 € 998.726,03 €

Manteniment recurrent 185.883,33 € 804.916,67 € 859.821,43 € 737.326,32 € 2.587.947,75 €

Serveis Transversals de 

Manteniment 
43.366,67 € 269.033,33 € 277.866,67 € 238.280,18 € 828.546,85 €

  - Llicències (incloses a STM)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Import total licitació 281.916,67 € 1.399.283,33 € 1.471.854,76 € 1.262.165,86 € 4.415.220,63 €

Tipologia de contracte

Serveis

Previsió de licitacions del proper període



Sessió informativa licitacions

SERVEIS DE L’ OFICINA DE GESTIÓ DE SERVEIS (SMO)

Data prevista inici: 13/09/2022
Durada: 3 anys (+ 1 prorrogable)

L’Institut Municipal d’Informàtica  mitjançant l’oficina de Gestió de Serveis adscrita a 
la Direcció de Qualitat s’encarrega  de  la gestió operativa dels processos  ITIL que 
defineix i implanta així com de l’assegurament de la qualitat de la informació que 
s’ofereix al ERP corporatiu.
L’objecte d’aquesta licitació és la contractació dels serveis informàtics pel suport dels 
processos següents:
• Gestió i Avaluació de canvis.
• Gestió d’actius i de la Configuració.
• Gestió del portfoli de Serveis.
• Gestió d’esdeveniments.
• Gestió de Nivells de Servei.
• Gestió de la disponibilitat.
• Gestió de Peticions.
Amb especial èmfasi en assegurar la qualitat de la informació disponible a l’ERP 
corporatiu i també la configuració de les eines de gestió de serveis de Nimbus  (UIM i 
UMP) i BEM que inclou la gestió, evolució, suport i administració tècnica d’aquests 
productes. 

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Nom del projecte 

1.421.501,88 €

Tecnologia

• UIM (unified infrastructure
management) i UMP (unified
management portal) de Broadcom

• BMC Event Manager (BEM) de BMC 
Software 

• EV Service Manager de Easyvista

Tipologia de contracte

Serveis

Previsió de licitacions del proper període



Sessió informativa licitacions

Recorda visitar el web de l‘IMI

com a instrument de seguiment 

de la nostra activitat i conèixer 

les oportunitats

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca

https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca


Desembre 2021

MOLTES GRÀCIES


