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Període març – maig 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 (març ‘22 – maig ‘22)



2. Indicadors rellevants període novembre ‘21 – febrer ‘22

21,57 % de baixa licitatòria mitjana

4
Adjudicacions en el període (novembre ‘21 – febrer ‘22)

8 ofertes presentades de mitjana per cada licitació

850,9k €
Import adjudicació en el període (novembre ‘21 – febrer ‘22)

2 Adjudicació 704.510,40 €Lot 3

1 Adjudicacions 74.402,44 €Lot 5

71.998,65 €1 AdjudicacionsLot 2



3. Revisió dels contractes presentats

En licitació

6

En preparació

0

Descartats

0

Adjudicats

511

TOTAL

A continuació es mostren els estats dels contractes presentats a la presentació de novembre, 

juntament amb la resta de basats que en la darrera presentació 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

320.000 €Import

Nº contractes - - - 1 - - -

1 contractes (320.000 €)TOTAL:

4. Previsió de licitacions del proper període març ‘22 – maig ‘22



4. Previsió de licitacions del proper període març ‘22 – maig ‘22

Millores del sistema de pagament online de l’Institut Municipal d’Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona

Data prevista inici: Nov 2022
Durada: 14 mesos

Simplificació de l’arquitectura. Tota la funcionalitat actual de la passarel·la de pagaments passa a incorporar-se a SAP a
través de desenvolupament a mida. Actualment existeixen diferents aplicacions i bases de dades per als diferents
canals complicant les comunicacions, manteniment i fiabilitat.

Augment de la fiabilitat del sistema. Disminuint la quantitat d’integracions entre diferents sistemes, es busca
augmentar la fiabilitat i robustesa del procés.

Millora del control del procés i gestió d’incidències. Desenvolupar una nova eina de conciliació ubicada a SAP que
unifiqui les dades de Redsys, extractes bancaris i la pròpia informació de la passarel·la.
Es necessita una nova eina de conciliació que hereti el millor de l’eina actual i elimini les limitacions actuals. A més de
poder proporcionar lectures de la informació dels pagaments a través de diferents perspectives i sobre dades
històriques.

Escalabilitat del model. La nova solució ha de ser ampliable a nous mitjans de pagament i proveïdors sense que sigui
necessària l’adaptació de la funcionalitat core (registre d’operacions, comunicació amb proveïdor de pagaments, eina
de conciliació). La relació canal mitja de pagament no esdevé 1 a 1, per contemplar diferents escenaris.

Nous mitjans de pagament. Incorporar dos nous mitjans de pagament online: Bizum i pagament contra compte corrent.

Nous canals de pagament. Incorporar un nou canal IVR (Interactive Voice Response) desatès, sense intervenció humana
per part de l’Ajuntament. Incorporar el canal presencial als mitjans disponibles.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

320.000 €

Tecnologia

SAP

1 2 3 4 5 6 7
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