Institut Municipal d’Informàtica
Direcció de Desenvolupament

Informe tècnic de criteris d’adjudicació
sotmesos a judicis de valor
Expedient 18000184
Serveis d'Oficina Tècnica de suport a la Direcció de
Desenvolupament (OTSD) de l'IMI amb mesures de
contractació pública sostenible
INTRODUCCIÓ
Les propostes d’empreses rebudes dins el termini de presentació de pliques, havent resultat
inicialment admeses, que han de ser valorades segons els criteris de judici de valor i havent-se
d’emetre informe tècnic són:
ARESTES, SERVEIS INFORMATICS, SL
SOPRA STERIA ESPAÑA, SA

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR (40 PUNTS)

CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (40
PUNTS)
El màxim de puntuació que es pot obtenir en base aquests criteris és de.......................... 40 punts
Oficina de Suport de Desenvolupament (fins a 12 punts)
Proposta de procediments aplicats a l’Oficina de Suport a Desenvolupament. El màxim de
puntuació que es pot obtenir per aquest criteri és de ....................................................... 12 punts
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis i subserveis descrits al
plec tècnic (apartat 4), així com pel context de treball detallat (informació detallada als annexos).
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S'atorgarà una major puntuació a la proposta presentada d’operativa general dels procediments
aplicats a l’OTSD i els subserveis detallats a l’apartat 4 del Plec de prescripcions tècniques,
respectant els mínims establerts en l’apartat 4.2 del Plec de prescripcions tècniques. Es valorarà
específicament:
i. La claredat dels procediments associats a la Gestió de la contractació, pressupost i
altres tasques administratives (apartat 4.2.1 del plec tècnic), de manera que es
garanteixi una òptima coordinació entre els diferents subserveis............ fins a 2 punts
ii. La claredat dels procediments associats al subservei Suport al control d’execució de
contractes, actualització i seguiment d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec tècnic) de
la Gestió d’unitats de serveis, de manera que es garanteixi un càlcul d’indicadors
estàndard per a tots els contractes AM de la Direcció de Desenvolupament i
coordinat amb la millora continua dels indicadors.................................... fins a 2 punts
iii. La claredat dels procediments associats a l’OTSD (apartat 4 del plec tècnic) i el mapa
de serveis/actors amb rols/funcions que permeti una gestió àgil dels serveis i
subserveis inclosos a l’objecte del contracte............................................. fins a 2 punts
iv. La claredat dels procediments associats al subservei Definició i implantació del pla
de formació (apartat 4.2.1.6. del plec tècnic), de manera que es presenti una
proposta de pla de formació que garanteixi la millora continua, la inclusió de
formacions innovadores en contingut, format o presentació, i aplicables a l’àmbit de
la Direcció de Desenvolupament de l’IMI.................................................. fins a 2 punts
v. El grau de claredat, definició i detall dels procediments associats al subservei
Coordinació d’incidències i problemes (apartat 4.2.2.3 del plec tècnic), en quant
facilitin un seguiment àgil i eficient fins la seva resolució......................... fins a 2 punts
vi. La claredat dels procediments associats al subservei Control i seguiment de l’agenda
de les aplicacions alliberades per l’IMI (apartat 4.2.1.5 del plec tècnic), de manera que
es garanteixi eficientment la presència en la comunitat GIT de l’Ajuntament de
Barcelona, un constant contacte amb les comunitats IT involucrades i un procediment
àgil de gestió de relacions amb el sector TIC Barcelona............................ fins a 2 punts

Pla de Traspàs de coneixement i de devolució del servei (fins a 10 punts)
El màxim de puntuació que es pot obtenir per aquest criteri és de ................................... 10 punts
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis i subserveis descrits al
plec tècnic, així com pel context de treball detallat (eines i procediments).
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin un model organitzatiu de la
devolució del servei, que permeti assegurar una eficient transició de tots els serveis i subserveis i
garantir la seva continuïtat un cop finalitzi el contracte actual. Es valorarà específicament:
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i. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions
específiques pels subserveis inclosos a la Gestió de la contractació, pressupost i altres
tasques administratives (apartat 4.2.1 del plec tècnic) ................................ fins a 2 punts
ii. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions
específiques pels subserveis inclosos a la Gestió d’unitats de serveis (apartat 4.2.2 del
plec tècnic) .................................................................................................... fins a 2 punts
iii. La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de devolució
del servei, que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició, i el grau de
definició dels procediments proposats que permetin l’assegurament de la continuïtat
del servei i del traspàs de la informació ....................................................... fins a 2 punts
iv. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Confecció dels plecs i
documentació relacionada (apartat 4.2.1.1 del plec tècnic) en quant s’asseguri una
complerta i actualitzada transferència de coneixements ............................. fins a 2 punts
v. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Suport al control
d’execució de contractes, actualització i seguiment d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec
tècnic) en quant s’asseguri una complerta i actualitzada transferència de coneixements
....................................................................................................................... fins a 2 punts

Qualitat i estimació d’esforços (fins a 6 punts)
Es valorarà la proposta presentada de procediments de desenvolupament aplicats al servei.
El màxim de puntuació que es pot obtenir per aquest criteri és de ..................................... 6 punts
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis i subserveis descrits al
plec tècnic, així com pel context de treball detallat (eines i procediments).
S'atorgarà una major puntuació a la proposta presentada dels procediments aplicats al servei,
respectant els mínims establerts en l’apartat 4 del Plec de prescripcions tècniques. Es valorarà
específicament:
i. La claredat procediments de desenvolupament aplicats, de manera que es garanteixi
una elaboració de tasques de qualitat i sense errors. .................................. fins a 2 punts
ii. El detall i concreció aportada sobre la metodologia de càlcul d’esforç dels
manteniments de serveis de desenvolupament d’aplicacions, en quant asseguri una
estimació òptima, una valoració transparent d’esforços i una personalització per cada
tasca de manteniment................................................................................... fins a 2 punts
iii. L’organització de les tasques de l’oficina i la interrelació entre els diferents subserveis,
en quant es garanteixi una anàlisi de l’afectació i una gestió coherent i òptima de
recursos......................................................................................................... fins a 2 punts
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Indicadors de la Direcció de Desenvolupament i dels AMs (fins a 4 punts)
El licitador haurà de presentar una proposta d’indicadors aplicats a mesurar i controlar
l’assegurament de la qualitat de tota la Direcció de Desenvolupament, respectant els mínims
establerts als apartats 4.2.2.1.1 i 4.2.2.1.2 del plec de prescripcions tècniques. Es valorarà
específicament:
i. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors globals de la Direcció de
Desenvolupament i el seu informe d’anàlisi, en quant facilitin un seguiment actualitzat,
àgil i eficient de les accions realitzades, les seves característiques, el seu estat i grau
d’avenç i detecti possibles millores o nous indicadors que puguin facilitar les tasques de
la direcció...................................................................................................... fins a 2 punts
ii. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors dels AMs i el seu anàlisi,
en quant facilitin un seguiment actualitzat, àgil i eficient dels AMs i detecti possibles
millores o nous indicadors que puguin facilitar les tasques de l’ OTSD......... fins a 2 punts

Model de relació i organització (fins a 4 punts)
Es valorarà la proposta presentada de procediments de model de relació i organització.
El màxim de puntuació que es pot obtenir per aquest criteri és de ..................................... 4 punts
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis i subserveis descrits al
plec tècnic, així com pel context de treball detallat (eines i procediments).
S'atorgarà una major puntuació a la proposta presentada dels procediments de model de relació
i l’organització proposada per a l’oficina tècnica de suport al desenvolupament (OTSD),
respectant els mínims establerts en l’apartat 5.1 del Plec de prescripcions tècniques. Es valorarà
específicament:
i. La claredat dels procediments proposats de model de relació aplicats a la finestreta
única de proveïdors, de manera que es garanteixi un tractament àgil i sense errors de
les peticions de proveïdors i s’optimitzi el reaprofitament de les tasques a realitzar
....................................................................................................................... fins a 2 punts
ii. L’organització proposada per a l’oficina tècnica de suport al desenvolupament (OTSD)
de manera que es garanteixi la coordinació del tractament de les tres fonts d’entrada de
peticions, el tractament eficient de les tasques de l’oficina tècnica del contracte i una
metodologia de gestió del coneixement que potenciï l’eficiència del
servei............................................................................................................. fins a 2 punts
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Reporting i Eines de treball (fins a 4 punts)
Es requereix que sigui específic per l'objecte del contracte, pels serveis i subserveis descrits al
plec tècnic, així com pel context de treball detallat (eines i procediments).
i. Informes de seguiment.................................................................................. fins a 2 punts
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin millores a l’Informe de
seguiment, respectant els mínims establerts als apartats 5.2 i 5.4 del plec de
prescripcions tècniques, que permeti analitzar els canvis en la prestació del servei que
es puguin produir i prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de
les tasques i el seu resultat i la planificació pendent de manera que s’ajudi a l’execució
dinàmica de les reunions.
ii. Informes de direcció...................................................................................... fins a 2 punts
S'atorgarà la major puntuació a les propostes que presentin millores a l’Informe de
direcció, respectant els mínims establerts als apartats 5.3 i 5.4 del plec de prescripcions
tècniques, que permeti analitzar els canvis en la prestació del servei que es puguin
produir i prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de l’estat del
servei i el seu anàlisi d’una manera àgil i que ajudi a la presa de decisions i a l’execució
dinàmica
de
les
reunions.
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VALORACIÓ DE L’EMPRESA SEGONS ELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR
ARESTES, SERVEIS INFORMATICS, SL
ARESTES
Máxima
Criteris
puntuació
Total Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de
40
valor
• Oficina de Suport de Desenvolupament

12

Justificació

Valoració
39

• Serveis de desenvolupament

12

i. La claredat dels procediments associats a la Gestió de la contractació, pressupost i altres tasques
administratives (apartat 4.2.1 del plec tècnic), de manera que es garanteixi una òptima coordinació entre
els diferents subserveis

2

Arestes presenta un model de gestió del servei molt complert i d’alt nivell de control i
seguiment de la planificació del servei i de les tasques i actuacions que es realitzin en el
servei, uns procediments associats a la Gestió de la contractació, pressupost i altres
tasques administratives i un model de gestió específic que incorpora un sistema de
gestió del coneixement, en entorn obert i compartit amb l’IMI i un model de gestió Agile,
que garanteixen d’una manera òptima la coordinació entre els diferents subserveis.

2

ii. La claredat dels procediments associats al subservei Suport al control d’execució de contractes,
actualització i seguiment d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec tècnic) de la Gestió d’unitats de serveis,
de manera que es garanteixi un càlcul d’indicadors estàndard per a tots els contractes AM de la Direcció
de Desenvolupament i coordinat amb la millora continua dels indicadors

2

Arestes presenta un model molt complert incloent processos de millora continua, amb
uns procediments associats al subservei Suport al control d’execució de contractes,
actualització i seguiment d’Indicadors que garanteixen un càlcul d’indicadors totalment
estàndard per a tots els contractes AM de la Direcció de Desenvolupament i integrat de
manera eficient amb la millora continua dels indicadors.

2

iii. La claredat dels procediments associats a l’OTSD (apartat 4 del plec tècnic) i el mapa de
serveis/actors amb rols/funcions que permeti una gestió àgil dels serveis i subserveis inclosos a l’objecte
del contracte

2

Arestes presenta un model molt complert incloent procediments associats a l’OTSD i el
mapa de serveis/actors amb rols/funcions que garanteixen una gestió àgil dels serveis i
subserveis inclosos a l’objecte del contracte.

2

iv. La claredat dels procediments associats al subservei Definició i implantació del pla de formació
(apartat 4.2.1.6. del plec tècnic), de manera que es presenti una proposta de pla de formació que
garanteixi la millora continua, la inclusió de formacions innovadores en contingut, format o presentació, i
aplicables a l’àmbit de la Direcció de Desenvolupament de l’IMI

2

Arestes presenta un pla de formació i uns procediments associats al subservei Definició
i implantació del pla de formació, que incorporen un model de publicació transparent i
compartit, incorporant enfocament d’e-learning i material online, que garanteixen la
millora contínua i la inclusió de formacions innovadores amb el model de publicació
transparent i compartit, específiques a l’àmbit de la Direcció de Desenvolupament de
l’IMI.

2

v. El grau de claredat, definició i detall dels procediments associats al subservei Coordinació
d’incidències i problemes (apartat 4.2.2.3 del plec tècnic), en quant facilitin un seguiment àgil i eficient
fins la seva resolució

2

Arestes presenta uns procediments associats al subservei Coordinació d’incidències i
problemes, molt ben detallats i integrats amb el model de gestió, que permeten garantir
un seguiment àgil i eficient de les incidències i els problemes gestionats pel servei fins la
seva resolució.

2

vi. La claredat dels procediments associats al subservei Control i seguiment de l’agenda de les
aplicacions alliberades per l’IMI (apartat 4.2.1.5 del plec tècnic), de manera que es garanteixi
eficientment la presència en la comunitat GIT de l’Ajuntament de Barcelona, un constant contacte amb les
comunitats IT involucrades i un procediment àgil de gestió de relacions amb el sector TIC Barcelona

2

Arestes presenta uns procediments associats al subservei Control i seguiment de
l’agenda de les aplicacions alliberades per l’IMI, totalment integrats amb el model de
gestió i que permeten garantir eficientment la presència en la comunitat GIT de
l’Ajuntament de Barcelona, un constant contacte amb les comunitats IT involucrades i un
procediment àgil de gestió de relacions amb el sector TIC Barcelona.

2
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ARESTES
Criteris
• Pla de Traspàs de coneixement i de devolució del servei

Máxima
puntuació
10

i. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions específiques pels
subserveis inclosos a la Gestió de la contractació, pressupost i altres tasques administratives (apartat
4.2.1 del plec tècnic)

2

ii. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions específiques
pels subserveis inclosos a la Gestió d’unitats de serveis (apartat 4.2.2 del plec tècnic)

2

iii. La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de devolució del servei,
que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició, i el grau de definició dels procediments
proposats que permetin l’assegurament de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació

2

iv. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Confecció dels plecs i
documentació relacionada (apartat 4.2.1.1 del plec tècnic) en quant s’asseguri una complerta i
actualitzada transferència de coneixements

v. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Suport al control d’execució de
contractes, actualització i seguiment d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec tècnic) en quant s’asseguri una
complerta i actualitzada transferència de coneixements

Justificació
• Pla de Traspàs de coneixement i de devolució del servei

Valoració
10

Arestes presenta una planificació personalitzada i flexible del servei de transició i les
devolucions específiques pels subserveis inclosos a la Gestió de la contractació,
pressupost i altres tasques administratives, demostrant una cobertura total de les
necessitats concretes, una excel·lent coordinació i aportant valor per garantir una
continuïtat del servei amb el proveïdor a futur o el mateix IMI.
Arestes presenta una planificació personalitzada i flexible del servei de transició i les
devolucions específiques pels subserveis inclosos a la Gestió d’unitats de serveis,
demostrant una cobertura total de les necessitats, una coordinació ben planificada i
aportant valor per garantir una continuïtat del servei amb el proveïdor a futur o el mateix
IMI.
Arestes presenta una proposta d’organització personalitzada i flexible dels recursos i
equip involucrats en el servei de devolució del servei i un grau de definició dels
procediments proposats, de l’enfocament i del contingut de la transició, incloent una
metodologia pròpia en processos de transició, i una Service Management Office interna,
que garanteix una aplicació òptima del pla de transició, i l’assegurament de la continuïtat
del servei i del traspàs de la informació al nou proveïdor.

2

2

Arestes presenta una proposta de la formació prevista pel subservei de “Confecció dels
plecs i documentació relacionada” personalitzada per servei específic del contracte i que
supera les expectatives inicials de l’IMI, incloent formació en metodologies pròpies
d’Arestes i proposant un pla de formació que assegura una complerta i actualitzada
transferència de coneixements al nou proveïdor i presenta garanties per la continuïtat del
servei.

2

2

Arestes presenta una proposta de la formació prevista pel subservei de “Suport al control
d’execució de contractes, actualització i seguiment d’Indicadors” personalitzada per
servei específic del contracte i que supera les expectatives inicials de l’IMI, incloent
formació en metodologies pròpies d’Arestes i proposant un pla de formació que
assegura una complerta i actualitzada transferència de coneixements al nou proveïdor i
presenta garanties per la continuïtat del servei.

2

2

2
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ARESTES
Criteris

Máxima
puntuació

Justificació

Valoració

• Qualitat i estimació d’esforços

6

• Qualitat i estimació d’esforços

6

i. La claredat procediments de desenvolupament aplicats, de manera que es garanteixi una elaboració
de tasques de qualitat i sense errors

2

La proposta d’Arestes presenta un model de gestió agile amb procediments específics
personalitzats a les necessitats del servei i de la Direcció de Desenvolupament de l’IMI i
amb un sistema de gestió del coneixement i un procés de millora continua, que
presenten garanties d’una elaboració de tasques de qualitat i sense errors.

2

ii. El detall i concreció aportada sobre la metodologia de càlcul d’esforç dels manteniments de serveis
de desenvolupament d’aplicacions, en quant asseguri una estimació òptima, una valoració transparent
d’esforços i una personalització per cada tasca de manteniment

2

2

iii. L’organització de les tasques de l’oficina i la interrelació entre els diferents subserveis, en quant es
garanteixi una anàlisi de l’afectació i una gestió coherent i òptima de recursos

2

• Indicadors de la Direcció de Desenvolupament i dels AMs

4

Arestes presenta un model d’actuació detallat i concret sobre la metodologia de càlcul
d’esforç dels manteniments de serveis de desenvolupament d’aplicacions, que assegura
un tractament personalitzat per a cada AM i per a cada tipologia de subservei de
contracte, el que presenta garanties per analitzar si s’apliquen estimacions òptimes i
valoracions transparents d’esforços.
Arestes presenta un model de gestió del servei, que inclou una proposta d’organització
de les tasques de l’oficina i la interrelació entre els diferents subserveis personalitzada i
de gran cobertura de les necessitats actuals i futures de la Direcció de
Desenvolupament, garantint una anàlisi eficient de l’afectació i una gestió coherent i
òptima dels recursos del servei.
• Indicadors de la Direcció de Desenvolupament i dels AMs

i. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors globals de la Direcció de
Desenvolupament i el seu informe d’anàlisi, en quant facilitin un seguiment actualitzat, àgil i eficient de les
accions realitzades, les seves característiques, el seu estat i grau d’avenç i detecti possibles millores o
nous indicadors que puguin facilitar les tasques de la direcció

2

Arestes presenta un model d’indicadors globals de la direcció automatitzats al màxim i
integrats de manera eficient amb els procediments de Suport Desenvolupament,
facilitant un seguiment actualitzat, àgil i eficient de totes les accions realitzades, les seves
característiques, el seu estat i grau d’avenç i detecti possibles millores o nous indicadors
que puguin facilitar les tasques de la direcció.

2

ii. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors dels AMs i el seu anàlisi, en quant
facilitin un seguiment actualitzat, àgil i eficient dels AMs i detecti possibles millores o nous indicadors que
puguin facilitar les tasques de l’ OTSD

2

Arestes presenta un model d’indicadors dels AM automatitzats al màxim i integrats de
manera eficient amb els procediments de l’OSTD i amb la millora contínua, que facilita un
seguiment actualitzat, àgil i eficient dels AMs i la detecció tant de millores, com de nous
indicadors que podran facilitar les tasques de l’ OTSD.

2

2

4
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ARESTES
Criteris

Máxima
puntuació

Justificació

Valoració

• Model de relació i organització

4

• Model de relació i organització

4

i. La claredat dels procediments proposats de model de relació aplicats a la finestreta única de
proveïdors, de manera que es garanteixi un tractament àgil i sense errors de les peticions de proveïdors i
s’optimitzi el reaprofitament de les tasques a realitzar

2

Arestes presenta un model de gestió i uns procediments de model de relació aplicats a
la finestreta única de proveïdors, que garanteixen un tractament àgil, centralitzat i sense
errors de les peticions, proposant una organització per línies de treball, un sistema de
categorització i una comunicació centralitzada i en entorn web, que optimitza el
reaprofitament de les tasques a realitzar per l’OTSD amb una alineació i integració
òptima amb el sistema de gestió del coneixement del servei.

2

ii. L’organització proposada per a l’oficina tècnica de suport al desenvolupament (OTSD) de manera
que es garanteixi la coordinació del tractament de les tres fonts d’entrada de peticions, el tractament
eficient de les tasques de l’oficina tècnica del contracte i una metodologia de gestió del coneixement que
potenciï l’eficiència del servei

2

La proposta d’Arestes presenta una organització per l’OTSD totalment integrada amb
l’equip de Suport DSV, tant a nivell d’activitat, com de gestió del coneixement, la qual
presenta una estratègia de finestreta única amb sistema de categorització i classificació
propi que garanteix la coordinació del tractament de les fonts d’entrada de peticions, un
model de gestió agile que presenta altes garanties d’un tractament eficient de les
tasques de l’oficina tècnica del contracte i un sistema de gestió del coneixement que
permetrà tant l’eficiència del servei, com la formació viva de l’equip global de Suport
DSV.

2

• Reporting i Eines de treball

4

• Reporting i Eines de treball

3

i. Informes de seguiment: millores a l’Informe de seguiment, respectant els mínims establerts als
apartats 5.2 i 5.4 del plec de prescripcions tècniques, que permetin analitzar els canvis en la prestació
del servei que es puguin produir i prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de
les tasques i el seu resultat i la planificació pendent de manera que s’ajudi a l’execució dinàmica de les
reunions

2

La proposta d’Arestes presenta un detall operatiu de l’estructura de l’informe de
seguiment personalitzat, permetent analitzar de forma ràpida el seguiment anterior i els
canvis en la prestació del servei que es puguin produir i ajuda a prendre les decisions
més adequades al respecte, però no inclou quadres de comandament que facilitin la
visualització de les tasques i del servei.

1

ii. Informes de direcció: millores a l’Informe de direcció, respectant els mínims establerts als apartats
5.3 i 5.4 del plec de prescripcions tècniques, que permeti analitzar els canvis en la prestació del servei
que es puguin produir i prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de l’estat del
servei i el seu anàlisi d’una manera àgil i que ajudi a la presa de decisions i a l’execució dinàmica de les
reunions

2

La proposta d’Arestes presenta millores del Comitè de Direcció i de l’estructura dels
informes de direcció, que permeten analitzar els canvis en la prestació del servei que es
puguin produir i prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de
l’estat del servei i el seu anàlisi d’una manera eficient, incorporant informació de
rellevància pel Comitè de Direcció, que podrà ajudar de manera important a la presa de
decisions i a l’execució dinàmica de les reunions.

2
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SOPRA STERIA ESPAÑA, SA
SOPRA
Máxima
Criteris
puntuació
Total Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de
40
valor
• Oficina de Suport de Desenvolupament

12

Justificació

Valoració
37,5

• Oficina de Suport de Desenvolupament

10,5
1,5

i. La claredat dels procediments associats a la Gestió de la contractació, pressupost i altres tasques
administratives (apartat 4.2.1 del plec tècnic), de manera que es garanteixi una òptima coordinació entre
els diferents subserveis

2

La proposta de Sopra presenta un detall molt complert dels procediments i les tasques
previstes per a la definició del procés de gestió de les contractacions, les activitats
preliminars del procés de licitació i el disseny d’un model d'avaluació de propostes
sistemàtic, parametritzable i objectiu, però no fa referència al sistema o entorn de gestió
del coneixement que s'utilitzarà.

ii. La claredat dels procediments associats al subservei Suport al control d’execució de contractes,
actualització i seguiment d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec tècnic) de la Gestió d’unitats de serveis,
de manera que es garanteixi un càlcul d’indicadors estàndard per a tots els contractes AM de la Direcció
de Desenvolupament i coordinat amb la millora continua dels indicadors

2

La proposta de Sopra presenta un model molt complert, detallant la metodologia GQM
(Goals Questions Metrics) com a mètode de deducció de nous indicadors i
procediments personalitzats pel contracte, que garanteixen un càlcul d’indicadors
totalment estàndard per a tots els contractes AM de la Direcció de Desenvolupament i
integrat de manera eficient amb la millora continua dels indicadors.

2

iii. La claredat dels procediments associats a l’OTSD (apartat 4 del plec tècnic) i el mapa de
serveis/actors amb rols/funcions que permeti una gestió àgil dels serveis i subserveis inclosos a l’objecte
del contracte

2

La proposta de Sopra presenta un procés de Millora Contínua del servei basat en els
estadis Reactiu-Preventiu-Predictiu, i una millora de processos i serveis en un
ecosistema multiproveïdor estrcuturada en tres eixos que garanteixen una gestió àgil
dels serveis i subserveis inclosos a l’objecte del contracte.

2

iv. La claredat dels procediments associats al subservei Definició i implantació del pla de formació
(apartat 4.2.1.6. del plec tècnic), de manera que es presenti una proposta de pla de formació que
garanteixi la millora continua, la inclusió de formacions innovadores en contingut, format o presentació, i
aplicables a l’àmbit de la Direcció de Desenvolupament de l’IMI

2

La proposta de Sopra presenta un pla de formació i uns procediments associats que
permeten desenvolupar les habilitats i coneixement de les persones per tal que puguin
desenvolupar els seus rols de forma eficaç i eficientment, incloent també un quadre de
comandament global i una matriu de competències, però no fa referència a la gestió del
coneixement online.

v. El grau de claredat, definició i detall dels procediments associats al subservei Coordinació
d’incidències i problemes (apartat 4.2.2.3 del plec tècnic), en quant facilitin un seguiment àgil i eficient
fins la seva resolució

2

La proposta de Sopra presenta un tractament diferenciat d'incidència vs problema i
procediments molt detallats associats al subservei Coordinació d’incidències i
problemes, que faciliten un seguiment àgil i eficient fins la seva resolució.

vi. La claredat dels procediments associats al subservei Control i seguiment de l’agenda de les
aplicacions alliberades per l’IMI (apartat 4.2.1.5 del plec tècnic), de manera que es garanteixi
eficientment la presència en la comunitat GIT de l’Ajuntament de Barcelona, un constant contacte amb les
comunitats IT involucrades i un procediment àgil de gestió de relacions amb el sector TIC Barcelona

2

La proposta de Sopra inclou un detall personalitzat del procediment seguiment i control
de les accions dinamitzadores, el procediment de suport per a mantenir viva la comunitat
GIT de l’Ajuntament de Barcelona, el procediment per el control i seguiment dels diferents
repositoris de codi oberts que disposa l’Ajuntament de Barcelona i el procediment per la
identificació i avaluació de les oportunitats i accions de millora, però no fa referència al
GitHub, ni als sites CTT o JoinUp.

1,5

2

1,5
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SOPRA
Criteris
• Pla de Traspàs de coneixement i de devolució del servei

Máxima
puntuació
10

Justificació
• Pla de Traspàs de coneixement i de devolució del servei

Valoració
10

i. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions específiques pels
subserveis inclosos a la Gestió de la contractació, pressupost i altres tasques administratives (apartat
4.2.1 del plec tècnic)

2

La proposta de Sopra presenta una planificació del servei molt detallada i personalitzada
al contracte, que contempla tot el seu àmbit i assegura una bona coordinació de les
diferents devolucions específiques pels subserveis inclosos a la Gestió de la
contractació, pressupost i altres tasques administratives.

2

ii. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions específiques
pels subserveis inclosos a la Gestió d’unitats de serveis (apartat 4.2.2 del plec tècnic)

2

La proposta de Sopra presenta una planificació del servei molt detallada i personalitzada
al contracte, que contempla tot el seu àmbit i assegura una bona coordinació de les
diferents devolucions específiques pels subserveis inclosos a la Gestió d’unitats de
serveis.

2

iii. La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de devolució del servei,
que garanteixin una aplicació òptima del pla de transició, i el grau de definició dels procediments
proposats que permetin l’assegurament de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació

2

La proposta de Sopra presenta garanties per l'aplicació del pla de transició, com la
definició del rol específic del Director de la transició, i procediments de la devolució del
servei molt detallats i pèrsonalitzats, que garanteixin una aplicació òptima del pla de
transició, i el grau de definició dels procediments proposats que permetin
l’assegurament de la continuïtat del servei i del traspàs de la informació.

2

iv. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Confecció dels plecs i
documentació relacionada (apartat 4.2.1.1 del plec tècnic) en quant s’asseguri una complerta i
actualitzada transferència de coneixements

2

Sopra presenta una proposta específica i personalitzada pel subservei de “Confecció
dels plecs i documentació relacionada” personalitzada per servei específic del contracte,
proposant un pla de formació que assegura una complerta i actualitzada transferència de
coneixements al nou proveïdor i presenta garanties per la continuïtat del servei.

2

v. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Suport al control d’execució de
contractes, actualització i seguiment d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec tècnic) en quant s’asseguri una
complerta i actualitzada transferència de coneixements

2

Sopra presenta una proposta específica i personalitzada pel subservei de “Suport al
control d’execució de contractes, actualització i seguiment d’Indicadors” personalitzada
per servei específic del contracte, proposant un pla de formació que assegura una
complerta i actualitzada transferència de coneixements al nou proveïdor i presenta
garanties per la continuïtat del servei.

2
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SOPRA
Criteris

Máxima
puntuació

Justificació

Valoració

• Qualitat i estimació d’esforços

6

• Qualitat i estimació d’esforços

6

i. La claredat procediments de desenvolupament aplicats, de manera que es garanteixi una elaboració
de tasques de qualitat i sense errors

2

2

ii. El detall i concreció aportada sobre la metodologia de càlcul d’esforç dels manteniments de serveis
de desenvolupament d’aplicacions, en quant asseguri una estimació òptima, una valoració transparent
d’esforços i una personalització per cada tasca de manteniment

2

iii. L’organització de les tasques de l’oficina i la interrelació entre els diferents subserveis, en quant es
garanteixi una anàlisi de l’afectació i una gestió coherent i òptima de recursos

2

La proposta de Sopra presenta procediments de desenvolupament aplicats que
permeten assegurar que es satisfan els requeriments definits amb els atributs de qualitat
establerts, així com realitzar el seguiment i permetre la resolució controlada dels
incompliments que es detectin, garantint una elaboració de tasques de qualitat i sense
errors.
La proposta de Sopra presenta una metodologia de càlcul d’esforç dels manteniments
de serveis de desenvolupament d’aplicacions, que assegura un tractament personalitzat
pels AM i posa a disposició de l'IMI un model, desenvolupat en MS Excel, presentant
garanties per analitzar si s’apliquen estimacions òptimes i valoracions transparents
d’esforços.
La proposta de Sopra planteja una organització de les tasques i dels equips de l’OTSD
en base als principis de redundància, coneixement compartit i especialització dels
equips, incorporant un detall òptim de procediments, garantint una correcta anàlisi de
l’afectació i una gestió coherent i òptima de recursos.

• Indicadors de la Direcció de Desenvolupament i dels AMs

4

• Indicadors de la Direcció de Desenvolupament i dels AMs

3

i. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors globals de la Direcció de
Desenvolupament i el seu informe d’anàlisi, en quant facilitin un seguiment actualitzat, àgil i eficient de les
accions realitzades, les seves característiques, el seu estat i grau d’avenç i detecti possibles millores o
nous indicadors que puguin facilitar les tasques de la direcció

2

Sopra presenta una proposta d’indicadors basada en criteris de gestió de la qualitat dels
serveis TIC en base a les directrius de la ISO 20000, ITIL i les característiques pròpies
dels Desenvolupaments de l’IMI, els quals faciliten un seguiment actualitzat de les
accions realitzades, però no incorpora l'obtenció o càlcul automàtic dels indicadors,
penalitzant per tant l'agilitat a nivell de seguiment.

1

ii. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors dels AMs i el seu anàlisi, en quant
facilitin un seguiment actualitzat, àgil i eficient dels AMs i detecti possibles millores o nous indicadors que
puguin facilitar les tasques de l’ OTSD

2

La proposta de Sopra presenta un detall d'indicadors alineat amb les necessitats dels
AMs de l'IMI i integrada amb l'eina JIRA de reporting i el càlcul i aplicació dels ANS
corresponents.

2

2

2
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SOPRA
Criteris

Máxima
puntuació

Justificació

Valoració

• Model de relació i organització

4

• Model de relació i organització

4

i. La claredat dels procediments proposats de model de relació aplicats a la finestreta única de
proveïdors, de manera que es garanteixi un tractament àgil i sense errors de les peticions de proveïdors i
s’optimitzi el reaprofitament de les tasques a realitzar

2

L’enfocament de Sopra de la finestreta única de proveïdors té com a objectiu el
tractament àgil i sense errors de les peticions optimitzant el reaprofitament de les
tasques a realitzar, i proposa un procediment de gestió de peticions de quatre fases,
garantint un tractament àgil i sense errors de les peticions de proveïdors i optimitzant el
reaprofitament de les tasques a realitzar.

2

ii. L’organització proposada per a l’oficina tècnica de suport al desenvolupament (OTSD) de manera
que es garanteixi la coordinació del tractament de les tres fonts d’entrada de peticions, el tractament
eficient de les tasques de l’oficina tècnica del contracte i una metodologia de gestió del coneixement que
potenciï l’eficiència del servei

2

Sopra presenta una organització de l’OTSD amb un model de govern estructurat en tres
comitès (estratègia, operatiu i seguiment), amb l’objectiu de garantir la coordinació del
tractament de les fonts d’entrada de peticions: Proveïdors, Gestor Serveis i caps de
projecte IMI, Direcció IMI, Direcció de desenvolupament i Departament d’Arquitectura.

2

• Reporting i Eines de treball

4

• Reporting i Eines de treball

4

i. Informes de seguiment: millores a l’Informe de seguiment, respectant els mínims establerts als
apartats 5.2 i 5.4 del plec de prescripcions tècniques, que permetin analitzar els canvis en la prestació
del servei que es puguin produir i prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de
les tasques i el seu resultat i la planificació pendent de manera que s’ajudi a l’execució dinàmica de les
reunions

2

La proposta de Sopra presenta tres nivells de millora dels informes de seguiment,
destacant la visió de quadre de comandament, permetent analitzar de forma ràpida i
intuïtiva els canvis en la prestació del servei que es puguin produir i ajudant a prendre
decisions, facilitant també la visualització de les tasques, el seu resultat i la planificació
pendent de manera que s’ajuda tant a l’execució dinàmica de les reunions, com a la
gestió eficient del servei.

2

ii. Informes de direcció: millores a l’Informe de direcció, respectant els mínims establerts als apartats
5.3 i 5.4 del plec de prescripcions tècniques, que permeti analitzar els canvis en la prestació del servei
que es puguin produir i prendre les decisions més adequades al respecte, la visualització de l’estat del
servei i el seu anàlisi d’una manera àgil i que ajudi a la presa de decisions i a l’execució dinàmica de les
reunions

2

Sopra presenta millores molt positives a aplicar als informes de direcció, que permeten
analitzar els canvis en la prestació del servei que es puguin produir i prendre les
decisions més adequades al respecte del servei i el seu anàlisi d’una manera àgil i
ajudant a la presa de decisions i a l’execució dinàmica de les reunions, destacant
aspectes com els indicadors de salut del servei AM, les anàlisis de tendències i evolució
dels serveis i de patrons, i la preparació d'una memòria anual.

2
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QUADRE RESUM PUNTUACIÓ
Criteri
• Oficina de Suport de Desenvolupament

Màxima
ARESTES
puntuació

SOPRA

12

12

10,5

i. La claredat dels procediments associats a la Gestió de la contractació, pressupost i altres tasques administratives (apartat
4.2.1 del plec tècnic), de manera que es garanteixi una òptima coordinació entre els diferents subserveis
ii. La claredat dels procediments associats al subservei Suport al control d’execució de contractes, actualització i seguiment
d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec tècnic) de la Gestió d’unitats de serveis, de manera que es garanteixi un càlcul d’indicadors
estàndard per a tots els contractes AM de la Direcció de Desenvolupament i coordinat amb la millora continua dels indicadors

2

2

1,5

2

2

2

iii. La claredat dels procediments associats a l’OTSD (apartat 4 del plec tècnic) i el mapa de serveis/actors amb rols/funcions
que permeti una gestió àgil dels serveis i subserveis inclosos a l’objecte del contracte
iv. La claredat dels procediments associats al subservei Definició i implantació del pla de formació (apartat 4.2.1.6. del plec
tècnic), de manera que es presenti una proposta de pla de formació que garanteixi la millora continua, la inclusió de formacions
innovadores en contingut, format o presentació, i aplicables a l’àmbit de la Direcció de Desenvolupament de l’IMI
v. El grau de claredat, definició i detall dels procediments associats al subservei Coordinació d’incidències i problemes
(apartat 4.2.2.3 del plec tècnic), en quant facilitin un seguiment àgil i eficient fins la seva resolució
vi. La claredat dels procediments associats al subservei Control i seguiment de l’agenda de les aplicacions alliberades per
l’IMI (apartat 4.2.1.5 del plec tècnic), de manera que es garanteixi eficientment la presència en la comunitat GIT de l’Ajuntament
de Barcelona, un constant contacte amb les comunitats IT involucrades i un procediment àgil de gestió de relacions amb el
sector TIC Barcelona
• Pla de Traspàs de coneixement i de devolució del servei

2

2

2

2

2

1,5

2

2

2

2

2

1,5

10

10

10

i. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions específiques pels subserveis inclosos a
la Gestió de la contractació, pressupost i altres tasques administratives (apartat 4.2.1 del plec tècnic)
ii. La planificació del servei de transició, assegurant la coordinació de les devolucions específiques pels subserveis inclosos a
la Gestió d’unitats de serveis (apartat 4.2.2 del plec tècnic)
iii. La proposta de l’organització dels recursos i equip involucrats en el servei de devolució del servei, que garanteixin una
aplicació òptima del pla de transició, i el grau de definició dels procediments proposats que permetin l’assegurament de la
continuïtat del servei i del traspàs de la informació
iv. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Confecció dels plecs i documentació relacionada (apartat
4.2.1.1 del plec tècnic) en quant s’asseguri una complerta i actualitzada transferència de coneixements
v. Una proposta específica de la formació prevista pel subservei de Suport al control d’execució de contractes, actualització i
seguiment d’Indicadors (apartat 4.2.2.1 del plec tècnic) en quant s’asseguri una complerta i actualitzada transferència de
coneixements
• Qualitat i estimació d’esforços

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6

6

6

i. La claredat procediments de desenvolupament aplicats, de manera que es garanteixi una elaboració de tasques de qualitat i
sense errors
ii. El detall i concreció aportada sobre la metodologia de càlcul d’esforç dels manteniments de serveis de desenvolupament
d’aplicacions, en quant asseguri una estimació òptima, una valoració transparent d’esforços i una personalització per cada tasca
de manteniment
iii. L’organització de les tasques de l’oficina i la interrelació entre els diferents subserveis, en quant es garanteixi una anàlisi de
l’afectació i una gestió coherent i òptima de recursos
• Indicadors de la Direcció de Desenvolupament i dels AMs

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

3

i. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors globals de la Direcció de Desenvolupament i el seu informe
d’anàlisi, en quant facilitin un seguiment actualitzat, àgil i eficient de les accions realitzades, les seves característiques, el seu
estat i grau d’avenç i detecti possibles millores o nous indicadors que puguin facilitar les tasques de la direcció

2

2

1

ii. El grau de claredat, definició i detall de la proposta d’indicadors dels AMs i el seu anàlisi, en quant facilitin un seguiment
actualitzat, àgil i eficient dels AMs i detecti possibles millores o nous indicadors que puguin facilitar les tasques de l’ OTSD

2

2

2

• Model de relació i organització

4

4

4

i. La claredat dels procediments proposats de model de relació aplicats a la finestreta única de proveïdors, de manera que es
garanteixi un tractament àgil i sense errors de les peticions de proveïdors i s’optimitzi el reaprofitament de les tasques a realitzar

2

2

2

ii. L’organització proposada per a l’oficina tècnica de suport al desenvolupament (OTSD) de manera que es garanteixi la
coordinació del tractament de les tres fonts d’entrada de peticions, el tractament eficient de les tasques de l’oficina tècnica del
contracte i una metodologia de gestió del coneixement que potenciï l’eficiència del servei
• Reporting i Eines de treball

2

2

2

4

3

4

i. Informes de seguiment: millores a l’Informe de seguiment, respectant els mínims establerts als apartats 5.2 i 5.4 del plec de
prescripcions tècniques, que permetin analitzar els canvis en la prestació del servei que es puguin produir i prendre les
decisions més adequades al respecte, la visualització de les tasques i el seu resultat i la planificació pendent de manera que
s’ajudi a l’execució dinàmica de les reunions
ii. Informes de direcció: millores a l’Informe de direcció, respectant els mínims establerts als apartats 5.3 i 5.4 del plec de
prescripcions tècniques, que permeti analitzar els canvis en la prestació del servei que es puguin produir i prendre les decisions
més adequades al respecte, la visualització de l’estat del servei i el seu anàlisi d’una manera àgil i que ajudi a la presa de
decisions i a l’execució dinàmica de les reunions

2

1

2

2

2

2

40

39

37,5

Total Criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor

14

