
Informació licitacions Acord 

Marc

Agost 2022

Període Setembre 2022 – Novembre 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 (setembre ‘22 – novembre ‘22)



2. Indicadors rellevants període juny – agost ‘22

12,39 % de baixa licitatòria mitjana

4
Adjudicacions en el període (juny – agost ‘22)

5,75 ofertes presentades de mitjana per cada licitació

730,44 m€
Import adjudicació en el període (juny – agost ‘22)

1 Adjudicació 226,59 m€Lot 3

3 Adjudicació 503,85 m€Lot 4



3. Revisió dels contractes presentats

En licitació

0

En preparació

6*

Descartats

0

Adjudicats

410

TOTAL

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

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

Lot Descripció contracte Import (€)

3 Millores als sistemes de gestió de multes de circulació eMultes MonitorMT 99.815,32 €

3
GEDIS (GESTIÓ INTEGRAL DELS ESDEVENIMENTS DE DISTRICTE , 

INFRAESTRUCTURES i SERVEIS)
602.262,63 € 

4 Conversió del SAP ECC 6.0 TRM a SAP S/4 HANA TRM 727.075,47 €

6.1 Desenvolupament i implantació de l’aplicació de gestió del CAACB 149.713,11 €

6.1 Com s'hi va 90.019,18 €

6.2 Evolutius per a l’aplicació de Oficina de Troballes 29.887,61 €

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

consultar les respectives fitxes a l’annex



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

306,3 m€1.563,8 m€ 70,3 m€Import

Nº contractes - 2 2 - - 1 1

6 contractes (1.991.302,03 €)TOTAL:

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

50,97 m€



Presentació informativa licitacions

Gabinet per a la migració al núvol de bústies de correu i acompanyament de 
Microsoft 365

Data prevista inici: 1/4/2023
Durada: 21 mesos

Aquesta contractació s’emmarca dintre d’una iniciativa per la qual l’Institut Municipal

d’Informàtica (en endavant IMI) selecciona la suite de Microsoft M365 al núvol,

donada la integració que aporta a les eines ja existents a l'ajuntament (bústia de

correu, Office, sistema operatiu, etc.), per a la integració de les eines relacionades de

la suite Office.

La present licitació abordarà dos punts bàsics que són la migració de les bústies

actuals on-premise Microsoft Exchange a bústies gestionades al núvol, i l’adopció de

la suite O365 que s’integrarà als equips en local.

A més a més, i donada la interconnexió del programari, s’integraran a aquestes

tasques l’estudi i implantació de la securització global de l’entorn O365.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

774.545,63 €

Tecnologia

Microsoft 365, Office 365

1 32 4 5 6 7

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



Presentació informativa licitacions

Gabinet per a la definició global Microsoft 365

Data prevista inici: 1/4/2023
Durada: 21 mesos

Aquesta contractació s'emmarca dintre d’una iniciativa per la qual l’Institut Municipal

d’Informàtica (en endavant IMI) selecciona la suite de Microsoft M365 al núvol,

donada la integració que aporta a les eines ja existents a l'ajuntament (bústia de

correu, Office, sistema operatiu, etc.), per a la integració de les eines relacionades de

la suite Office.

La present licitació té per objecte bàsic la contractació d'un gabinet que defineixi la

cartera de projectes i el model de govern necessari per a realitzar aquesta integració,

així com la realització d’aquest govern dels projectes integrats a la iniciativa.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

789.210 €

Tecnologia

Microsoft 365

1 32 4 5 6 7

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



Presentació informativa licitacions

Sistema de Gestió Integrada de les autoritzacions d’accés a les Zones
Regulades de la Ciutat de Barcelona

Data prevista inici: 01/12/2022
Durada: 17 mesos

L’objecte la contractació és la realització del projecte pel desenvolupament d’un Sistema de
Gestió Integrada de les autoritzacions d’accés a les Zones Regulades de la Ciutat de
Barcelona.
Aquest sistema estarà composat per una plataforma que s’haurà d’integrar amb el portal de 
tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, per tal que els ciutadans puguin sol·licitar els accessos 
a les zones restringides, amb els sistemes de control de les diferents zones regulades, amb 
altres sistemes d’informació de l’Ajuntament i amb sistemes tercers externs.  
La plataforma disposarà d’un mòdul privat que permetrà la gestió interna de la plataforma 
per als gestors de l’Ajuntament i per als adjudicataris de serveis, facilitant la gestió dels 
permisos per flotes de vehicles o per autoritzacions especials.
Amb aquesta plataforma es pretén simplificar i agilitar els tràmits necessaris per poder
accedir a una zona regulada, de manera que amb un únic tràmit online, a través d’un portal
web, es pugui completar tot el procés. Això permetrà facilitar el procés d’autorització a
l’usuari i alliberar als serveis de l’Ajuntament d’una tasca administrativa laboriosa i complexa.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

259.833,74 €

Tecnologia

J2EE

1 2 3 4 5 6 7

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



Presentació informativa licitacions

Evolutius del  Programa d’Activitats Escolars

Data prevista inici: 01/10/2022
Durada: 6 mesos

El Consell de Coordinació Pedagògica, que forma part de l'Institut Municipal d'Educació de 
Barcelona, és una xarxa educativa integrada per més de 150 entitats que ofereixen a les 
escoles de Barcelona un conjunt activitats a través de l'aplicatiu web del Programa 
d'Activitats Escolars. Aquest aplicatiu web permet fer la gestió anual de l'oferta i demanda de 
les activitats així com tasques de comunicació cap a les escoles. 

Al llarg dels anys han aparegut noves necessitats a l'aplicació, moltes com a conseqüència de 
l’ús extensió de la tecnologia per comunicar-se i relacionar-se, que no poden cobrir-se amb el 
contracte de manteniment ordinari. 

Aquestes modificacions són de tipologia variada i afecten tant a l'àmbit de la gestió i 
manteniment de l'oferta  com a l'avaluació anual del programa amb les indicadors acordats.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

46.449,11 €

Tecnologia

J2EE

1 2 3 4 5 6 7

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



Presentació informativa licitacions

Construcció i implantació de l’aplicació mòbil de gestió d’IRIS

Data prevista inici: 01/10/2022
Durada: 7 mesos

Desenvolupament d’una aplicació que permeti la gestió de les fitxes d’IRIS en mobilitat, i que 
serà usada principalment per operadors que realitzen tasques a la via pública. És a dir, una 
aplicació que permetrà agilitzar la resposta a les queixes, suggeriments, incidències i 
reclamacions que els ciutadans / operadors envien a l’Ajuntament de Barcelona, sobretot 
aquelles que necessiten una intervenció directa en mobilitat, ja que afecten a elements 
exteriors de l’Ajuntament de Barcelona. Per això l’aplicació haurà de disposar de les següents 
funcionalitats bàsiques:
• Enregistrament de les incidències i reclamacions
• Seguiment de l’estat d’una incidència
• Gestió àgil i eficient per part dels operadors de la fitxa IRIS
• Accés des de qualsevol dispositiu i xarxa

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

70.298,36 €

Tecnologia

Django + Vue

1 2 4 5 7

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

3 6.1



Presentació informativa licitacions

Suport al projecte de desenvolupament i implantació de l'aplicació CAACB 

Data prevista inici: 01/11/2022
Durada: 13,5 mesos

Perfil de suport a la gestió del projecte de desenvolupament i implantació de 

l’aplicació per a la gestió del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona.

Es licita la contractació d’un consultor júnior al 50% de dedicació durant 13,5 mesos. 

El perfil contractat donarà suport a les tasques del PO i a PPO i en el seguiment del 

projecte i el contracte per garantir-ne l’assoliment amb qualitat. Entre les seves 

responsabilitats s’inclou la supervisió i entrega de lliurables del contracte.

El projecte es durà a terme seguint la metodologia SCRUM@IMI.

El projecte de desenvolupament al qual es dóna suport consisteix en la construcció 

d’una aplicació web en Python/Django i Angular.

L’adjudicació és incompatible amb l’adjudicació del contracte al qual es dóna suport: 

“Desenvolupament i implantació de l’aplicació de gestió del Centre d’Acollida

d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB)”

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

50.965,20 €

Tecnologia

Metodologia SCRUM@IMI

2 3 4 5 6 7

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

1



ANNEX: FITXES DELS CONTRACTES PRESENTATS A LA PRESENTACIÓ DE 

MAIG PENDENTS DE PUBLICAR



Presentació informativa licitacions

Millores als sistemes de gestió de multes de circulació eMultes MonitorMT

Data prevista inici: 01/10/2022
Durada: 8 mesos

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

Tecnologia

J2EE

1 2 3 4 5 6 7

El sistema eMultes és una aplicació oberta a internet que permet, a les empreses amb flotes de
vehicles que hagin signat un conveni a tal efecte amb l’Ajuntament, fer una tramitació directa i
massiva de les multes de circulació que s’imposin als seus vehicles.
El projecte n'inclou la reimplantació completa de la capa de presentació (el sistema eMultes
consta d’una capa de presentació Java sobre un backoffice SAP) segons els requeriments
funcionals acordats amb l'àrea usuària i actualitzant la tecnologia utilitzada per a millorar-ne la
robustesa i mantenibilitat.

El sistema MonitorMTO consta d’una aplicació web interna i una sèrie de cadenes de processos
auxiliars, desenvolupats tots aquests elements en tecnologia Java, que controlen el flux de
recepció de paquets de dades i fotografies corresponents a multes de circulació generades per
part de mitjans tècnics operatius (radars, càmeres de vigilància, controls d’accés automàtics) així
com de les àrees d’aparcament restringit verda i blava.
El projecte inclou el desenvolupament de millores funcionals i tècniques enfocades a reforçar la
robustesa del sistema enfront de la recepció de paquets de dades amb estructura incorrecta, així
com simplificar el processament massiu de múltiples paquets de dades de forma automàtica.

99.815,32 €

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



Presentació informativa licitacions

GEDIS (GESTIÓ INTEGRAL DELS ESDEVENIMENTS DE DISTRICTE , 
INFRAESTRUCTURES i SERVEIS)

Data prevista inici: 07/11/2022
Durada: 18 mesos (07/05/2024)

L’objecte és prestació dels serveis informàtics per a realitzar el desenvolupament i posada en
marxa del nou sistema informàtic per l'homogeneïtzació territorial, ordenació, organització i
gestió dels esdeveniments de districte de les entitats sense ànim de lucre i altres promotors.

Comportarà la migració tecnològica de la gestió actual d'esdeveniments dels Districtes (en els
que participen Entitats i propis), afegint les millores dels requeriments que s’han extret de les
reunions de l’avantprojecte.

Principals Funcionalitats:
• Gestió prèvia d’assignació de materials, serveis i pressupost (ajudes a la gestió, fórmules

d’assignació, gestió per cicles, gestió de pressupost,...)
• Recerca d’informació per una gestió més eficient dels processos.
• Integració amb altres sistemes d’informació, com per exemple Fitxer d’entitats
• L’aplicació usarà documentació cartogràfica (caracterització dels espais en un mapa)
• Diferenciació per Usuaris i Rols

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

602.262,63 €

Tecnologia

J2EE

1 2 3 4 5 6 7

Agile

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



Presentació informativa licitacions

Conversió a SAP S4/HANA del SAP TRM ECC 6.0 de l’Ajuntament de 
Barcelona

Data prevista inici: 01/06/2023
Durada: 14 mesos (31/7/2024)

L’objecte la contractació de la realització del projecte de migració de l’actual sistema de gestió de 
tributs de l’Ajuntament de Barcelona: SAP TRM ECC 6.0 cap a SAP TRM S4/HANA.

L’actual sistema de Gestió tributaria de l’IMH inclou la gestió de les bases de dades fiscals, 
liquidació, càlcul i procés de posada al cobrament dels padrons fiscals. La gestió dels processos de 
recaptació de tributs, sancions i taxes: cobrament, domiciliació, fraccionament, devolució, 
suspensió i altres en fase voluntària, executiva i embargament. La gestió de denuncies i sancions.  

La conversió s’ha de realitzar per tot l’escenari SAP TRM, compost per 5 entorns .

S’ha previst que la conversió es realitzi fent servei les metodologies i eines estàndard del fabricant.

Es realitzarà fent 3 interaccions: SandBox1, SandBox2 + SandBox3. La iteració sobre SandBox3 està 
relacionada amb l’execució d’un mínim de 8 paral·lels de processos tributaris.

Entre altres aspectes es valoraran les millors propostes de incorporació d’eines acceleradores de la 
conversió (Impacte, remediacions, proves, gestió del doble manteniment, col·laboració) sense cost 
per l’Ajuntament.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

727.075,47 €

Tecnologia

SAP S/4 HANA

1 2 3 4 5 6 7

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



Presentació informativa licitacions

Desenvolupament i implantació de l’aplicació de gestió del Centre d’Acollida 
d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB)

Data prevista inici: 03/10/2022
Durada: 14 mesos

Arran de la construcció del nou centre del CAACB s’ha identificat la necessitat de dotar-
lo d’una aplicació per la gestió de la seva operativa. L’aplicació facilitarà el registre 
d’entrades i sortides d’animals, el seguiment veterinari i de comportament, les 
adopcions, el retorn als propietaris i l’arxiu dels expedients, entre d’altres. Mitjançant 
indicadors i l’explotació de dades, es preveu donar una visió de l’estat de la cabana que 
permeti millorar la operativa i prevenir situacions de risc, com per exemple brots de 
malalties.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

2022: 14.971,31 €
2023: 134.741,80 €

Tecnologia

Python

1 2 3 4 5 76.1

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



Presentació informativa licitacions

Desenvolupament i actualització del web i del middleware del Com s’hi va de 
l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible

Data prevista inici: 01/10/2022
Durada: 15 mesos

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

90.019,18 € 

Tecnologia

Python i VUE

1 2 3 4 5 7

Són necessàries les evolucions claus següents:

• A nivell de capa web de presentació, l’any passat es va centrar en millorar l’aspecte

visual de la web-app mòbil en base a l’estudi d’usabilitat realitzat prèviament amb

diverses proves d’usuari. Ara cal donar una millora a la capa de presentació desktop del

web

• Aplicar els criteris de millora d’usabilitat que proporcioni la Direcció de Comunicació a

la versió Mobile també així com a la nova de Desktop

• El middleware, el nucli del Com s’hi va, que gestiona totes les fonts d’informació que

nodreixen el web del Com s’hi va, ha quedat molt obsolet.

6.1

Descripció de l’objectiu i abast

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



Presentació informativa licitacions

• Treure el CMS Drupal del back-office del web i caldrà adaptar-ho a tecnologia VUE. Eliminar la base de dades Mysql del web.

• Eliminar la funcionalitat del login d’usuari ja que no aporta valor.

• La interfície d’usuari desktop ha quedat desactualitzada i caldria aplicar millores d’usabilitat.

• Implementació de la versió desktop seguint els prototips i criteris proporcionats per la Direcció de Comunicació.

• Adaptar el funcionament dels widgets del Com s’hi va a tecnologia VUE per deslligar-los del CMS Drupal.

• Revisar disseny i usabilitat dels widgets del Com s’hi va.

• Actualitzar el middleware a les versions de Python/Django més recents disponibles.

• Migrar la base de dades de Mysql a Postgre SQL del middleware.

• Al middleware, millorar el sistema de seguretat de les crides als diferents data-sources. Actualment el sistema de seguretat de token que empren és molt
feble.

• El middleware haurà de continuar oferint tots els data-sources inclosos fins al moment.

• El desenvolupament de la part desktop del web ha de complir com a mínim els requeriments d’accessibilitat i seguretat que ja compleix la versió actual. La
part desktop del web haurà de donar suport als navegadors i versions que ja dóna suport actualment com a mínim i sempre també a les darreres versions
d’aquests navegadors. El web desktop desenvolupat haurà de garantir una càrrega d’usuaris i rendiment com a mínim igual que el què garanteix la versió
actual. Implementar tots els requeriments especificats en aquest plec donant suport i facilitant el dia a dia dels usuaris.

Desenvolupament i actualització del web i del middleware del Com s’hi va de 
l’Ajuntament de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible

Nom del projecte 
4. Previsió de licitacions del proper període setembre ‘22 – novembre ‘22



Presentació informativa licitacions

Evolutius per a l’aplicació d' Oficina de Troballes

Data prevista inici: 01/10/2022
Durada: 4,5 mesos

Realizació d’un conjunt d’evolutius sobre l’aplicació de gestió de l’Oficina de Troballes.
Els 14 evolutius s’agrupen en 3 grans àrees, i són de tamany petit-mitjà.
- Millores generals (5)
- Gestió de remeses (2)
- Gestió de les troballes (7)

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte

29.887,61€

Tecnologia

Django (Python) + Oracle

1 2 3 4 5 76.2

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



Agost 2022

MOLTES GRÀCIES


