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immers en un procés de transformació per adaptar el seu funcionament i la seva organització a
aquest nou escenari. De fet, aquest procés de transformació cap a un nou model
organització, sinó per la seva capacitat per funcionar de manera eficaç i eficient. Estem
assistint a un canvi de paradigmes a nivell mundial que afecta a multitud d'àmbits i que posen
les Administracions Públiques davant de nous reptes que és necessari gestionar.
compromesa amb el seu entorn, intenta millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través
d'elements més sostenibles i tecnològicament més avançats, com aspectes bàsics per a la
millora de la societat i el desenvolupament econòmic.
de Govern Obert per aconseguir un govern basat en els principis de transparència, de
participació i de col·laboració amb la ciutadania, entitats, empreses, organitzacions i altres
Administracions públiques, amb la voluntat de contribuir a crear un clima social que coadjuvi a
recuperar la confiança en les institucions públiques i avançar cap a una administració oberta,
sostenible caldrà compliri els assentaments humans siguin inc
La Unió Europea te com a objectiu principal fins al 2020 desenvolupar projectes i accions per
tal de dirigir Europa cap a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, analitzant i
reconeixent les dificultats que interfereixen aquest procés, fonamentalment relacionades amb la
fragmentació del mercat, la seguretat, la interoperabilitat, les infraestructures de
telecomunica
El desafiament per a les institucions públiques i el sector empresarial, juntament amb el
a relació de
col·laboració públic-privada; en prendre mesures orientades a la creació i projecció de nous
perfils professionals; en la gestió de projectes multidisciplinaris, amb diferents actors (locals,
nacionals i transfronterers), fomentant espais ober
internacionalització i l'obertura cap a nous mercats; en la sostenibilitat de les solucions i, fins i
tot, en nous serveis públics i processos de transferència tecnològica.
Els reptes socials enunciats com a prioritaris són:

La salut, el canvi demogràfic i el benestar
La seguretat alimentària, agricultura sostenible
Energia segura, neta i eficient
Transport intel·ligent, ecològic i integrat
Clima, medi ambient, eficiència dels recursos i les matèries primeres
Societats inclusives, innovadores i reflexives
Seguretat i llibertat pels ciutadans europeus
No podem oblidar els objectius de finançament de la Unió Europea per a projectes Smart
Cities, com són contribuir a la sostenibilitat dels entorns urbans, millorar l'eficiència dels serveis,
reduir la petjada de carboni de les ciutats i estimular la creació d'un entorn innovador per al
desenvolupament d'empreses de base tecnològica. En el marc de l'estratègia 2020 de la Unió
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Europea per a la reactivació econòmica, el concepte de reduir el consum energètic i aprofitar
millor els recursos s'ha convertit en l'element central per combatre els rigors de la crisi
econòmica.
Fruit de tot això recentment la Unió Europea ha aprovat el programa Europa digital per al
període 2021 a 2027 que amb un pressupost de més de 9.100 milions EUR per donar suport i
accelerar la transformació digital i millorar la competitivitat d'Europa en l'economia digital
mundial, contribuint a superar la bretxa digital i a reforçar les capacitats digitals estratègiques
A nivell local l'estratègia ha de ser la d'una ciutat que pensa en la seva identitat, en els seus
recursos i els optimitza, en la seva
fruit de la presència de les TIC en aquest nou espai virtual. Cal promoure la participació
contínua i permanent en els assumptes més estratègics, la col·laboració amb el sector privat i
amb la
Una ciutadania que disposa de mitjans i informació, juntament amb nous models de processos
innovadors amb capacitat de generar recursos no existents fins a la data, suposa una
oportunitat global de millora i genera un nou model d'eficàcia i d'eficiència, sobre el territori, les
persones i les empreses.
Tanmateix, el repte és no només pensar en solucions de ciutat, que per exemple puguin
combinar de manera innovadora la utilització i generació de tecnologies per a la producció
d'energia, o el desenvolupament de sistemes de xarxa que es distribueixen de manera més
eficient i gestionar l'oferta i la demanda millor, o altres sistemes urbans, com ara el transport, la
mobilitat, els equipaments, el tractament de residus, el subministrament d'aigua, etc. Cal tenir
en compte també altres mecanismes de dinamització, basats en el desenvolupament de
processos d'informació, de nous models de governança, de participació i col·laboració
ciutadana, i d'implementació de solucions que beneficiïn la ciutadania i les empreses. És a dir,
es tracta de generar nous hàbits, conceptes i productes tot acostant a la societat connectada
oportunitats, per sobre de la tecnologia.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat té voluntat d'incidir en aquest procés
de transformació de les relacions, dels espais de treball, de la gestió dels recursos, de
l'obertura a la ciutadania, amb una revisió, millora i simplificació dels processos implicats en
aquest nous escenaris, i té previst portar a terme tot un conjunt de projectes que s'emmarquen
en aquest concepte de ciutat intel·ligent, i que podem agrupar en tres tipus d'accions
diferenciades:

La gestió intel·ligent de la ciutat (projectes relacionats amb el desplegament
d'infraestructures i instal·lacions al territori i als equipaments; mesures
d'eficiència energètica; gestió de la mobilitat, la seguretat, el manteniment i la
Governança intel·ligent (projectes relacionats amb l'Administració electrònica i
el Govern Obert -transparència, participació i col·laboració-)
Ciutadania intel·ligent (projectes per al foment de la innovació, l'emprenedoria;
coworking; reutilització de la informació i el coneixement; millora dels serveis

en aquesta nova etapa un procés d
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tècnic i funcional a l'execució dels treballs necessaris per al desenvolupament dels projectes
i interacció entre els diferents agents implicats.

Amb aquesta visió, les funcions i activitats a desenvolupar s'estructuren com segueix, sense
caràcter exhaustiu ni limitador:

Elaboració de la documentació i informes requerits, en general, per a la gestió,
seguiment i control del projecte.
Preparació de la informació necessària per a la presa de decisions en la gestió i
en els plans de treball.
Suport al seguiment i control tècnic i econòmic dels projectes i actuacions a
realitzar.
Assessorament administratiu, en particular, en la generació, recollida,
tractament i anàlisi de la informació necessària per al seguiment i coordinació
del projecte, en el compliment de les obligacions d'informació exigides, així com
en el suport i assistència a l'elaboració dels informes d'avaluació.
Suport tècnic i manteniment i gestió de la informació.
Suport als fòrums, jornades i conferències que s'organitzin en aquest àmbit.
Suport per a la difusió de les activitats i resultats del programa.
Anàlisi i avaluació del resultat i impacte socioeconòmic dels projectes i
actuacions.
Anàlisi i suport estratègic per a la transformació dels serveis municipals
perseguint objectius d'eficiència, sostenibilitat i innovació.

següents:

Elaboració del pla de treball, pla d'integració i la gestió dels recursos necessaris
Suport per a la verificació tècnica i econòmica de les activitats del projecte.
Suport en el control tècnic i econòmic del projecte.
Seguiment i control del pla de treball. Sistema de seguiment de les activitats.
Control dels terminis previstos i seguiment de les fites clau.
Suport en l'elaboració d'Informes periòdics de caràcter tècnic i econòmic, a fi de
revisar l'execució de les activitats previstes i identificar.
Anticipar i suggerir correcció de les desviacions de l'execució.
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Recomanacions sobre canvis en el Programa de Treball i la seva gestió
Suport en l'elaboració d'informe final de gestió.
Suport a la planificació, anàlisi i gestió de riscos.

Suport en l'elaboració d'informació sobre la situació d'estat i progrés del conjunt
d'actuacions que acompanyi les corresponents certificacions i justificants de
despeses i pagaments realitzats.
Assessorament en el compliment de les obligacions de l'òrgan contractant en
relació amb l'execució del projecte, en particular sobre l'elegibilitat de les
despeses i preparació de les justificacions de despesa i la política de
comunicació i imatge.
Desenvolupament d'elements de coordinació i gestió del projecte: pla
d'activitats i pressupostos, distribució de tasques, normes de comunicació
interna, calendaris de reunions, etc.
Prestació del suport necessari (preparació de documentació, convocatòries,
elaboració d'esborranys d'actes ....) per a la celebració de les reunions de
Control i Seguiment del Projecte, i totes les reunions tècniques siguin
precises.
Gestió documental

social:
Suport a la transformació dels serveis municipals en aspectes tecnològics i
operatius.
sostenible la transformació i operació dels serveis municipals
Assistència en l'organització i celebració dels Actes de Presència Institucional
relacionats amb el Projecte.
Col·laboració en la preparació de presentacions per a la divulgació dels
avenços del projecte i per al manteniment de les relacions externes, i en la
coordinació i cooperació amb altres organismes nacionals o internacionals
amb ocasió de la celebració de reunions de difusió i intercanvi d'informació,
coneixements i experiències.
Decisions sobre la presentació dels resultats del projecte en reunions,
conferències, etc.
tecnologia cap als equips de gestió interns
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Aquesta assistència es realitzarà mantenint contactes periòdics amb la Direcció de
, facilitant la transacció efectiva d'informació de totes les activitats
relacionades amb el projecte.

Es mantindran reunions de coordinació general amb la Direcció
per a realitzar el seguiment dels resultats.
La finalitat darrera de les reunions és la comprovació del compliment en la prestació dels
ia.
Addicionalment, a petició de qualsevol de les parts, es podran organitzar reunions puntuals per
periòdica.

Els treballs corresponents es realitzaran amb els mitjans (estacions de treball) i
locals de l'empresa adjudicatària, llevat que l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de manera
temporal o permanent, decideixi equipar determinades estacions de treball en els locals
municipals per a un determinat grup de persones de l'empresa que resulti adjudicatària.
t per a la prestació del servei.
Dels dos perfils demanats, el perfil de cap de projecte ha de portar a terme la seva prestació de

En la proposició corresponent, el licitador presentarà un equip de treball
integrat per diferents perfils, de manera que, durant la durada del contracte, es
cobreixin la qualitat de servei exigit.
Segons les necessitats del projecte i la durada estimada del contracte, els perfils
requerits hauran de complir amb els requisits mínims requerits per perfil, següents:

a) Responsable.
Aportarà els coneixements inherents a la seva activitat, coordinant amb el Director de
a més
el responsable de la planificació de recursos, del control de les tasques desenvolupades,
les hores realitzades i les incidències esdevingudes amb les seves propostes de
resolució.
Participarà en les reunions de seguiment, on presentarà els informes de
seguiment.
Addicionalment, donarà suport a la transformació dels serveis municipals, tant
en aspectes tecnològics, operatius, legals i financers.
144 hores anuals.

b) Cap de Projectes
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permeten portar un control exhaustiu de les operacions que es portin a terme, assegurant
projecte i totes aquelles tasques de suport que se li encomanin.
Així doncs, les empreses licitants hauran de dirigir les seves proposicions tècniques cap
a un enfocament orientat al servei i no als recursos. No podran oferir perfils amb
dedicació diària superior al que permeti la legislació laboral.
880 hores anuals.

L
dades de caràcter personal, mantenint absoluta confidencialitat i reserva sobre totes les dades
te, especialment les de
tampoc cedir-les a tercers ni tan sols a efectes de conservació.

eran aquelles que resultin de la relació contractual, la

Posar en disposició del servei el personal amb els coneixements adients i tots
els mecanismes que són necessaris per assegurar la bona qualitat en la seva
prestació.
serveis.
les persones designades pel Cap
per disposar de ple coneixement de les circumstancies en que es
desenvolupen els treballs, així com dels eventuals problemes i incidències que
es puguin plantejar durant la prestació del servei i de les tecnologies, mètodes i

obtingut autorització o ordre expressa, per escrit, dels tècnics municipals.
directe dels tècnics municipals.
Adequartranscurs de la durada del contracte.
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Les empreses oferents han de presentar una proposta tècnica per cobrir els requeriments
bases
valoració.
ta tècnica, és un requeriment presentar-la en suport
electrònic, en un format estàndard de text cercable (Adobe Acrobat, Microsoft Office, Open
Office, Lliure Office o similar).
Miguel Serrano Ramirez
[Firma01-01]
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