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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 (desembre ‘22 – febrer ‘23)



2. Indicadors rellevants període setembre – novembre ‘22

10,17 % de baixa licitatòria mitjana

4
Adjudicacions en el període (setembre – novembre ‘22)

7,25 ofertes presentades de mitjana per cada licitació

293,45 m€
Import adjudicació en el període (setembre – novembre ‘22)

2 Adjudicació 131,6 m€Lot 3

1 Adjudicació 134,96 €Lot 6.1

1 Adjudicació 26,9 m€Lot 6.2



3. Revisió dels contractes presentats

En licitació

7

En preparació

2*

Descartats

0

Adjudicats

413

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 (€)

2 Gabinet per a la definició global Microsoft 365 i eines col·laboratives 789.210 €

2 Migració al núvol bústies de correu i acompanyament de Microsoft 365 774.545,63 € 

* Previsió que es publiquin durant el proper període (desembre ‘22 – febrer ‘23), 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

70 m€ 48,17 m€Import

Nº contractes - - 1 - - 1 -

2 contractes (118.174,31 €)TOTAL:

4. Previsió de licitacions del proper període desembre ‘22 – febrer ‘23



Sessió informativa licitacions

Pla de millores eObres 2023

Data prevista inici: 01/04/2023

Durada: 8 mesos

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

70.000€

Tecnologia

J2EEE

1 2 3 4 5 6 7

• Canvis en el Mòdul d’administració

• Millores en la gestió de taules.

• Permetre la gestió manual del flux de Comissió de Govern 

(regularització de expedients dates i estats)

• Canvis en el Back Office d’obres

• Gestió de permisos per tal que determinats perfils puguin fer canvis 

i regulacions de determinats camps que poden tenir efectes sobre 

els estats dels expedients (data de pagament...)

• Reassignació massiva d’expedients i tasques d’usuaris.

• Control automàtic de dades i documents procedents de les ECAs

• Controlar que les dades econòmiques i tècniques compleixin els 

requisits establerts.

• Controlar que el nombre i els tipus de documents descarregats de 

les sol·licituds son els correctes.

• Informar a per correu a les ECAs dels possibles errors.

4. Previsió de licitacions del proper període desembre ‘22 – febrer ‘23



Detall de licitacions rellevants

Sessió informativa licitacions

• Es tracte de canvis en tres entorns separats, mòdul d’administració, BackOfficce i cadena batch

d’integració amb la PDIB.

• Tot i tenir un abast conegut i estar funcionalment definit, son modificacions en sistemes complexos amb 

moltes integracions i processos automàtics i qualsevol canvi pot tenir implicacions que cal controlar.

4. Previsió de licitacions del proper període desembre ‘22 – febrer ‘23



Serveis de desenvolupament i actualització del web i de l’API de 

Casaments

Data prevista inici: 01/02/2023

Durada: 5,5 mesos

El departament de Canals Digitals de la Direcció de Comunicació de la Gerència de

Recursos disposa actualment d’una aplicació web que s'anomena "Casaments" així com

d'una API associada per oferir informació de la disponibilitat de les sales de casaments a

diferents Sistemes de Gestió de Continguts. L'objectiu principal del web és gestionar els

casaments que es realitzen a les sales de l'Ajuntament de Barcelona i poder mostrar en

temps real la disponibilitat a diferents pàgines web de l'Ajuntament. Aquesta aplicació està

desenvolupada en Drupal 7 i desplegada a un servidor dedicat. Tant l'aplicatiu com el

servidor estan desactualitzats, i per adaptar-se a les mesures de seguretat adients i a les

actuals directrius de desenvolupament de l'IMI, es necessita desenvolupar el projecte en

Python/Django i desplegar-lo a Openshift Container Platform.

L’objectiu d’aquest contracte és la realització del desenvolupament i actualització del web i

de l'API de Casaments de l’Ajuntament de Barcelona.

L’interès públic d’aquest contracte rau en que l'aplicació web de "Casaments" es considera

estratègica de cara a comunicació al ciutadà i a complir el dret que té a l'accés a la

informació i la transparència i consistència de les dades i així contribuir als objectius d’una

administració àgil i propera al ciutadà.

Descripció de l’objectiu i abast

Dates previstes

Import

Lot de l’Acord MarcNom del projecte 

48.174,31 €

Tecnologies

Python/Django, JS Vue/React, 

Kubernetes

1 2 3 4 5 6 7

Presentació informativa licitacions

4. Previsió de licitacions del proper període desembre ‘22 – febrer ‘23



• Treure el CMS Drupal del back-office del web i implementar-ho en llenguatge Python i Vue.

• Aplicar petites millores d’usabilitat a la interfície del Web, aprofitant el canvi en el Framework de la interfície, però mantenint l'estructura 
actual de les vistes.

• Implementar l’API mantenint la compatibilitat amb els mòduls Drupal de l'Ajuntament (Aquests mòduls estan fora de l'abast d’aquest 
contracte). 

• Migrar la base de dades de Mysql (Casaments Drupal) a PostgreSQL (Casaments Python).

• L'estructura de dades s'ha de mantenir intacta, a excepció de les dades associades al nucli de Django.

• El desenvolupament de la part web ha de complir com a mínim els requeriments d’accessibilitat i seguretat que ja compleix la versió actual. 

• La part web haurà de donar suport als navegadors i versions que ja dona suport actualment  i a les darreres versions d’aquests
navegadors.

• El web desenvolupat haurà de garantir una càrrega d’usuaris i rendiment com a mínim igual que el que garanteix la versió actual.

• Implementar tots els requeriments especificats en aquest plec donant suport i facilitant el dia a dia dels usuaris.

• Desplegar a l'OCP de l’IMI

Presentació informativa licitacions

4. Previsió de licitacions del proper període desembre ‘22 – febrer ‘23

Detall de licitacions rellevants



ANNEX: FITXES DELS CONTRACTES PRESENTATS A LA PRESENTACIÓ D’AGOST PENDENTS 

DE PUBLICAR



Presentació informativa licitacions

Gabinet per a la definició global Microsoft 365

Data prevista inici: 01/04/2023

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 desembre ‘22 – febrer ‘23



Presentació informativa licitacions

Gabinet per a la migració al núvol de bústies de correu i 

acompanyament de Microsoft 365

Data prevista inici: 01/04/2023

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 desembre ‘22 – febrer ‘23



Novembre 2022

MOLTES GRÀCIES


