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1. Context 
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2015 

2016 

 

2018 

2020 

Nou marc jurídic Llei 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP)  

Creació de la  Comissió de transformació digital de l’Ajuntament i de les taules funcionals 

Inici construcció Gestor Procediments Administratius i Oficina Virtual  i constitució de l’Oficina 
d’Impuls de la Llei 

Licitació d’un nou contracte per Gestor de Procediments i l’Oficina Virtual 

2. Situació actual 

Previsió de sortida a producció amb els primers procediments i el nou espai personal durant 
l’últim trimestre del 2020 



2. Objectius 
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LOT 1  

LOT 2 

Evolutius i estabilització del Sistema de Gestió de Procediments de l’Ajuntament de 
Barcelona 

Evolutius i estabilització de  l’oficina virtual de tràmits l’Ajuntament de Barcelona  

L’objecte d’aquest contracte és donar continuïtat a l’estabilització i evolució del nou model de 

tramitació de procediments administratius format pel Gestor de Procediments (GPA) i l’Oficina 

Virtual de Tràmits (OVT) així com  l’acompanyament a la incorporació de procediments al 

nou model.  

El contracte consta de 2 LOTS excloents amb els següents objectius: 



3. Estructura de Lots 
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 L’objecte del present contracte és la contractació dels serveis informàtics per a l’anàlisi, 
disseny, construcció i implantació d’una sèrie d’evolutius sobre la plataforma del Gestor de 
Procediments Administratius de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
 Tanmateix, a la vegada que s’estaran desenvolupant els evolutius, també és objecte d’aquest 

contracte estabilitzar tot el sistema ja construït amb tots els evolutius nous i l’estabilització 
posterior dels evolutius.  
 

LOT 1: Contractació d’evolutius i estabilització del Sistema de Gestió de 

Procediments Administratius de l’Ajuntament de Barcelona 



3. Estructura de Lots 
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 L’objecte del present contracte és per una banda la contractació dels serveis informàtics per a l’anàlisi, 
disseny, construcció i implantació d’una sèrie d’evolutius identificats sobre l’Oficina Virtual de Tràmits 

 
 Per altra banda realitzar l’estabilització dels sistemes actuals d’acord amb l’evolució de la resta de sistemes 
 
 L’Ajuntament de Barcelona ha licitat paral·lelament el disseny i construcció de l’expedient electrònic de 

llicències d’Activitats. Aquest contracte ha de donar cobertura específicament a la consulta prèvia d’aquest 
projecte i  a la  integració  en allò que sigui necessari amb la solució genèrica de l’Oficina Virtual de Tràmits. 

 

LOT 2: Contractació d’evolutius i estabilització de  l’oficina virtual de tràmits 

l’Ajuntament de Barcelona  



4. Durada del contracte i imports estimats 
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Vigència del contracte a partir del dia 1 de gener de 2021 o del dia següent a la seva formalització, 
si és posterior, i contempla una  pròrroga màxima  d’1 any pel servei d’estabilització. 

Pressupost IVA 
inclòs 

2021 2022 2023 TOTAL 

LOT 1 686.715,95 € 817.124,70 € 468.934,34 € 1.972.774,99 € 

LOT 2 720.875,92 € 987.503,65 € 397.493,06 € 2.105.872,63 € 

TOTAL 
CONTRACTE 

1.407.591,87 € 1.804.628,35 € 866.427,40 € 4.078.647,62 € 



5. Calendari temptatiu 
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Enviament de dubtes i consultes,  
correu a: 
• LOT1: jcarmona@bcn.cat 
• LOT2: dti@bcn.cat  

 

Agost 

Setembre 

Última setmana d’agost: Publicació del plec 

Tercera setmana de setembre: Sessió 
informativa (dubtes) 

Quarta setmana de setembre: Termini 
presentació ofertes 

Desembre Mitjans de desembre: Formalització del contracte 

mailto:dti@bcn.cat


Gràcies per la vostra col·laboració! 


