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Objectius estratègics de les TIC a l’Ajuntament

La digitalització pot afavorir una visió global dels processos 
administratius clàssics i millorar la feina diària:

• Humanitzar la tecnologia.
• Contribuir a la millora de 

la qualitat dels serveis municipals.
• Revisar els models de gestió 

de les TIC municipals.
• Fer de tractor tecnològic de 

l’administració local.
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Posicionament TIC municipal

Les TIC plategen unes tendències a nivell global que 
requereixen de posicionament per part de 
l’Ajuntament:

• El programari privatiu versus no privatiu
• Les dades, la seva propietat i ús
• El model Cloud i les infraestructures municipals
• El model de Smart City i la relació amb la Indústria
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Les TIC municipals: obertes a tothom

Les TIC i l’Ajuntament de Barcelona 5

 Els sistemes d’informació municipals han de ser uns sistemes oberts, 
que permetin la coexistència de tot tipus de solucions de maquinari i 
programari.

 Han de ser sistemes, on les solucions obertes i lliures, convisquin en les 
millors condicions amb les solucions comercials.

 Aquest equilibri garanteix l’elecció de la millor estratègia de 
desenvolupament de solucions en funció de les característiques de cada 
servei: seguretat, economia, garantia de disponibilitat, independència,…

L’aplicació de solucions ha de permetre el desenvolupament de 
de solucions pròpies, que posarem a disposició d’altres ciutats 

via la creació de comunitats i del suport a les entitats i 
professionals TIC que promouen els moviments de maquinari i 

programari de codi obert.



Solucions obertes: experiències prèvies
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Sentilo
Sentilo és una plataforma 
open source oberta a la gent, 
amb comunitat pròpia, que 
ofereix la millor solució per a 
la normalització de dades 
provinents de la sensòrica

Raspberry BCN
Una iniciativa per a la provisió 
de maquinari open source 
amb vocació educativa i com 
alternativa a les solucions 
comercials

Participació
La solució participativa de 

Barcelona, construida sobre 
codi obert, proporciona eines 

per a  la construcció comú 
d’espais d’intercanvi d’idees i 

experiències. 

Comunitat d’Apps
Barcelona a la butxaca 

permet tenir solucions mòbils 
obertes a les comunitats de 

desenvolupadors. 

Open Data

Participació

Raspberry
BCN

Comunitats
d‘Apps

Sentilo

Potenciació de les solucions obertes i generadores d’oportunitats 
internes i externes
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Full de ruta per a les solucions obertes municipals
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Infraestructures i 
maquinari
• Promoure Sentilo i 

desenvolupar-lo
• Generar noves 

plataformes de gestió 
basades en el mateix 
model (CityOS)

• Facilitar iniciatives com 
Raspberry BCN, les 
xarxes wifi associatives 
i les infraestructures 
comunitàries, en plena 
harmonia amb les 
solucions corporatives
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Programari
• Estendre el catàleg de 

programari propi sobre 
Open Source

• Promoure solucions de 
codi obert per a les 
plataformes corporatives

• Fomentar l'ús de codi 
obert i solucions obertes 
en els processos de 
construcció de nou 
programari
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Comunitats
• Obrir els nostres 

sistemes a les 
comunitats de 
desenvolupadors: són 
una font de talent i 
innovació

• Fomentar la creació de 
comunitats -com la 
comunitat Sentilo- per 
oferir solucions vàlides, 
provades i eficients, al 
conjunt 
d'administracions 
públiques

• Aprofitar la riquesa 
ciutadana per a millorar 
els nostres sistemes 
d'informació

Comunitats
• Obrir els nostres 

sistemes a les 
comunitats de 
desenvolupadors: són 
una font de talent i 
innovació

• Fomentar la creació de 
comunitats -com la 
comunitat Sentilo- per 
oferir solucions vàlides, 
provades i eficients, al 
conjunt 
d'administracions 
públiques

• Aprofitar la riquesa 
ciutadana per a millorar 
els nostres sistemes 
d'informació

Pla de Transformació Digital



Governança de les dades municipals: Bases tecnològiques 
actuals

Principals eines actuals de Business IntelligencePrincipals eines actuals de Business Intelligence

Cognos BICognos BI

Cognos Data 
Manager

Cognos Data 
Manager

SQL Server Int 
Services

SQL Server Int 
Services

Analysis & Rep 
Services

Analysis & Rep 
Services

Business
Objects

Business
Objects

DDM AnalyzerDDM Analyzer

QlikViewQlikView Data
Integration

Data
Integration

MIBMIB BImapBImap CRMCRM DRCDRC Situatiom 
Room

Situatiom 
Room

Principals aplicatius IMI de reporting i visualització de la informacióPrincipals aplicatius IMI de reporting i visualització de la informació

8

Dades de ciutat obertes i homogènies



Full de Ruta Open Data

OpenData Transparència Ajuntament Ciutat

III. Millorar les capacitats del 
Proveïdor

VI. Impulsar un Pla de 
Comunicació intern del 

projecte

IV. Dotar de recursos a l'equip 
d'OpenData

VII. Pla Estratègic OpenData 
2016-2020

VIII. Impulsar un Pla de 
Comunicació extern de 

l'OpenData

IX. Xarxes d'experts en 
OpenData

XII. Ajuntament OpenData XI. ROI i SROI de l'OpenData

I. Pla de Xoc per la Transparència i obertura de dades

V. Determinar i alinear les bases de dades estratègiques del projecte

20
16
-2
01
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X. Establir uns protocols de l'Ajuntament en OpenData

II. Governança del projecte

20
17

-2
02
0
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Cloud, propietat i govern

Com a Administració Pública, hem de vetllar pel 
govern i dotar-nos d’instruments de control 
per a proporcionar els serveis que són de la 
nostra competència, tot en un entorn complex:

– Dificultats estructurals rellevants per a la 
prestació de serveis

– Marc jurídic que no evoluciona a la mateixa 
velocitat que la tecnologia
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El Pla Tecnològic buscarà garantir un equilibri entre els diferents models de 
prestació de solucions TIC que asseguri a l’Ajuntament:

 El govern dels serveis per part dels tècnics municipals
 La garantia de continuïtat dels serveis de missió crítica
 L’ús en tot moment de les millors solucions disponibles per a la prestació 

dels serveis municipal
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Smart City: ciutadans i l’eficiència dels serveis urbans

• Les TIC són una eina molt potent pel desenvolupament i millora 
dels serveis públics que es proporcionen als ciutadans.

• Les infraestructures de comunicacions i les infraestructures TIC 
possibiliten la consecució d’una ciutat més ecològica i sostenible.
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• Les TIC no són 
l’objecte ni la fi, la 
visió a llarg termini 
ha fet Barcelona una 
ciutat líder en el 
desenvolupament 
d’aquest model

Aquestes estructures, són la base per al desplegament d’altres solucions i projectes 
d'interès municipal



La Ciutat Democràtica i la recerca del ben comú

12

• La base generada per Smart City, permet avançar de manera 
decisiva en la definició de nous serveis i solucions orientades 
de manera directa a la ciutadania:

L’IMI, com a motor de desenvolupament TIC de primer ordre, és peça clau en la 
generació dels nous projectes a desenvolupar

Treballant per a l’equilibri 
territorial

Explorant noves formes de 
col·laboració orientades a la 
defensa de l'interès general

Fomentant l'emprenedoria local
Obrint nous canals de relació amb 

la ciutadania
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Les TIC municipals sempre a l’avantguarda
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 Barcelona ha de demostrar que les TIC són una eina 
facilitadora per a la millora dels processos administratius i la 
simplificació de l’administració.

 L’aposta per les solucions obertes, i la col·laboració amb les 
comunitats ciutadanes reforçaran els sistemes d’informació i 
el posicionament de Barcelona, com a referent internacional 
TIC.

El pla de digitalització (PDTIC) ha de ser un 
vehicle decisiu en aquesta direcció.

El pla de digitalització (PDTIC) ha de ser un 
vehicle decisiu en aquesta direcció.
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