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INTRODUCCIÓ
Les ofertes rebudes al termini de presentació, resultant admeses, que han de ser
valorades segons els criteris de judici de valor i havent-se d´emetre informe tècnic, són les
següents:



KPMG



DELOITTE



SEIDOR



EVERIS



CONCATEL
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CRITERIS VINCULATS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE QUE DEPENEN D’UN JUDICI
DE VALOR (49 punts)
1) Proposta d’oficina de projectes, fins a 20 punts .
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que millorin el contingut de les activitats
previstes a l’apartat 4.1 del plec de prescripcions tècniques.
Es valoraran específicament els següents aspectes:
VALORACIÓ

Insuficient
La informació
necessària per
justificar el criteri
d’avaluació es
inexistent o
globalment
inadequada.

Baixa
S’observen
moltes
mancances,
indefinicions i/o
incorreccions de
caràcter
fonamental en la
informació
necessària per
justificar el criteri
d’avaluació.

Correcta
S'identifica tota
la informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, però
la proposta no
aporta cap valor
afegit respecte
els requeriments
demanats.

Excel·lent
S'identifica tota
la informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, i la
proposta aporta
aspectes amb
valor afegit
respecte els
requeriments
demanats que
ajuden a millorar
a qualitat.

PUNTUACIÓ

0 punts

1 punts

3 punts

5 punts

Desglossament de conceptes
Model d’organització de l’oficina.
El model d’organització de l’oficina tècnica s’explica de manera exhaustiva, és coherent i
permet entendre com treballarà aquesta oficina, les seves funcions, el equip que
l’integrarà, les funcions dels diferents membres de l’equip, la seva dedicació i el model de
relació de l’oficina amb la DAE i amb la resta de serveis implicats en la implantació de
l’Administració Electrònica.. Es planteja de forma personalitzada a l’objecte del projecte i
al context de l’ajuntament de Barcelona
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Proposta de metodologia de reporting.
La proposta de metodologia de reporting de l’estat dels diferents projectes es exhaustiva i
clara, permet entendre com es farà aquest reporting, com es recollirà la informació
necessària i quin contingut tindran els reports.

Metodologia i aspectes a tenir e compte per construir el mapa de digitalització del
procediments.
La proposta explica com es farà i quins aspectes es tindran en compte per mesurar la
digitalització actual del procediments. La proposta està alineada amb el marc
d’administració electrònica de l’Ajuntament i contribueix a facilitar la priorització dels
processos de digitalització en els diferents àmbits.
Metodologia i aspectes a tenir en compte per construir el mapa de l’estat de
l’Administració Electrònica vers els agents externs (ciutadania, empreses i altres
administracions).
La proposta explica com es farà i quins aspectes es tindran en compte per mesurar l’estat
d’Administració Electrònica vers els agents externs. La proposta està alineada amb el
marc d’administració electrònica de l’Ajuntament i contribueix a facilitar la priorització de la
construcció o millora de les components necessàries per millorar la relació de l’Ajuntament
amb els agents externs.
Justificació criteri: La proposta de model d’ Oficina de Projectes, com s’organitzarà,
quines tasques farà per complir els seus objectius i com es relacionarà amb la DAE i amb
la resta de l’organització ajuda a entendre quan eficient podrà ser el seguiment del
projectes. En un aspecte com és l’Administració Electrònica en el que intervenen tantes
direccions diferents de l’organització i a on el projectes involucrats i relacionats entre ells
és molt elevat, poder fer-ne un seguiment per detectar sinèrgies, dependències i riscos és
molt important per aconseguir una bona implantació del nou model de treball.
2) Proposta de gestió del canvi, fins a 15 punts
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que millorin el contingut de les activitats
previstes a l’apartat 4.2 del plec de prescripcions tècniques.
Es valoraran específicament els següents aspectes:

3

Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Direcció d’Administració Electrònica
C. Ciutat, 3, pl. 1ª-B
08002 Barcelona
Tel: 93 402 70 04
www.bcn.cat

VALORACIÓ

Insuficient
La informació
necessària per
justificar el criteri
d’avaluació es
inexistent o
globalment
inadequada.

Baixa
S’observen
moltes
mancances,
indefinicions i/o
incorreccions de
caràcter
fonamental en la
informació
necessària per
justificar el criteri
d’avaluació.

Correcta
S'identifica tota la
informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, però
la proposta no
aporta cap valor
afegit respecte
els requeriments
demanats.

Excel·lent
S'identifica tota la
informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, i la
proposta aporta
aspectes amb
valor afegit
respecte els
requeriments
demanats que
ajuden a millorar
a qualitat.

PUNTUACIÓ

0 punts

1 punts

3 punts

5 punts

Desglossament de conceptes
Metodologia per elaborar el pla de comunicació intern.
La proposta de metodologia inclou el detall de les tasques a fer ,com s’identificaran els
col·lectius, com s’identificaran els canals i com s’identificaran els continguts. La proposta
d’indicadors per avaluar el resultat i la metodologia per avaluar els resultats i proposar
millores i el model de coordinació amb la Direcció de Comunicació Interna per implantar el
pla de comunicació.
Metodologia per elaborar el pla de comunicació extern.
La proposta de metodologia inclou el detall de les tasques a fer ,com s’identificaran els
col•lectius, com s’identificaran els canals i com s’identificaran els continguts. La proposta
d’indicadors per avaluar el resultat i la metodologia per avaluar els resultats i proposar
millores i el model de coordinació amb la Direcció de Comunicació Digital per implantar el
pla de comunicació.
Metodologia per elaborar el pla de formació.
La proposta de metodologia inclou el detall de les tasques a fer ,com s’identificaran els
col•lectius, com s’identificaran les necessitats de capacitació del personal i com
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s’identificaran els continguts. La proposta d’indicadors per avaluar el resultat i la
metodologia per avaluar els resultats i proposar millores i el model de coordinació amb la
Gerència de Persones i Desenvolupament per implantar el pla de formació.
Justificació criteri: El pla de comunicació intern i la formació constitueix un pilar bàsic
per la gestió del canvi dins l’organització. L’administració electrònica requereix una nova
manera de fer les coses i un canvi cultural que cal explicar i capacitar als treballadors
públics perquè puguin abordar-lo. També és molt important que la ciutadania conegui i
accepti la nova manera de relacionar-se amb l’administració per tant ser capaços d’arribar
a la ciutadania amb aquests missatges ens ajudarà a facilitar l’adopció del nou model per
part de tothom . Entendre com l’adjudicatari planteja l’elaboració d’aquests plans de
comunicació i formació ens ajuda a valorar la seva idoneïtat i capacitat per abordar amb
èxit el contracte.
3) Proposta de governança de la interoperabilitat, fins a 9 punts
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que millorin el contingut de les activitats
previstes a l’apartat 4.3 del plec de prescripcions tècniques.
Es valoraran específicament els següents aspectes:
VALORACIÓ

Insuficient
La informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació es
inexistent o
globalment
inadequada.

Baixa
S'observen
mancances,
indefinicions i/o
incorreccions en
la informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació.

Correcta
S'identifica tota la
informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, però
la proposta no
aporta cap valor
afegit respecte
els requeriments
demanats.

PUNTUACIÓ

0 punts

1 punts

2,5 punts

Excel·lent
S'identifica tota la
informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, i la
proposta aporta
aspectes amb
valor afegit
respecte els
requeriments
demanats que
ajuden a millorar
a qualitat.
4,5 punts
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Desglossament de conceptes

Metodologia per gestionar la demanda de serveis.
La metodologia proposada ha de permetre gestionar, canalitzar i prioritzar la demanda de
serveis de la manera més eficient. L’adjudicatari haurà d’explicar la seva proposta per
aconseguir aquest objectius.
Metodologia per detectar de manera proactiva les necessitats de serveis.
La metodologia proposada ha de permetre ser proactius en la identificació dels serveis
necessaris i avançar-nos a les necessitats. L’adjudicatari haurà d’explicar la seva proposta
per aconseguir aquest objectiu i com es preveu detectar la necessitat de serveis
d’interoperabilitat
Justificació criteri: La interoperabilitat ens ha d’ajudar a demanar menys documentació a
la ciutadania i per tant és molt important impulsar-la de manera proactiva entre tots els
àmbits de l’Ajuntament. El model proposat per l’adjudicatari ens ha d’ajudar a donar
aquest impuls d’una manera eficient i que tots el àmbits de l’organització es vegin
implicats.
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4) Proposta per abordar la digitalització dels procediments, fins a 5 punts
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que millorin el contingut de les activitats
previstes al plec de prescripcions tècniques.
Es valoraran específicament els següents aspectes:
VALORACIÓ

Insuficient
La informació
necessària per
justificar el criteri
d’avaluació es
inexistent o
globalment
inadequada.

Baixa
S’observen
moltes
mancances,
indefinicions i/o
incorreccions de
caràcter
fonamental en la
informació
necessària per
justificar el criteri
d’avaluació.

Correcta
S'identifica tota
la informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, però
la proposta no
aporta cap valor
afegit respecte
els requeriments
demanats.

Excel·lent
S'identifica tota
la informació
necessària per
justificar el criteri
d'avaluació, i la
proposta aporta
aspectes amb
valor afegit
respecte els
requeriments
demanats que
ajuden a millorar
a qualitat.

PUNTUACIÓ

0 punts

1 punts

3 punts

5 punts

Desglossament de conceptes

Metodologia per abordar a digitalització dels procediments
La proposta presentada ha d’explicar com s’abordarà l’impuls de la digitalització del
procediments. Que es farà per tenir una visió integral de la digitalització, com s’elaborarà
el calendari de digitalització, com s’impulsarà la transformació en els diferents àmbits i
com es farà l’acompanyament a les diferents àrees
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VALORACIÓ DE LES EMPRESES SEGONS ELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR (49
punts)
KPMG
Proposta d’oficina de projectes, fins a 20 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Model d’organització
de l’oficina.

Puntuació
20 punts de
20

Fan una molt bona exposició del projecte d’oficina tenint
en compte les 3 fases :Constitució, Operació i
Tancament. Descriuen detalladament les tasques a fer
per cada una de les fases. És l’única proposta que
contempla unes tasques diferents per la posada en
marxa de l’oficina que per la fase d’execució.
S’explica detalladament totes les activitats que farà
l’Oficina durant la fase d’execució i desprès per cada
activitat s’explica detalladament totes les accions que es
faran i els lliurables que s’obtindran .
Es valora positivament que hagin inclòs el rol d’expert de
Qualitat dins l’equip perquè això ajudarà a garantir la
qualitat d’execució del contracte.
També fan una descripció detallada i extensa de les
tasques a fer per cada persona de l’equip. Molt detallada
i molt coherent amb el que es demana al projecte
Proposen un pool d’experts encara que tampoc
concreten la seva dedicació. A destacar com a positiu
que proposen experts en àmbit legals de la llei 39/2015 i
experts en l’àmbit d’Atenció Ciutadana.

5

Es fa una descripció detallada del model de relació i es
personalitza en funció del tipus de projecte (projectes
verticals i transversals). Es defineixen un comitès
permanents de seguiment del contracte.Com a millora
de valor afegit es proposa un comitè de gestió del canvi
amb les àrees implicades amb la comunicació (interna i
externa) per ajudar a coordinar millor tota la tasca de la
gestió del canvi.
Es valora també positivament una proposta de model de
relació de l’oficina amb la resta d’actors que intervenen
en un projecte de digitalització.
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KPMG
En resum és una proposta extensa, que dona un detall
acurat amb una visió molt clara de quines són les
funcions de l’oficina, que faran els seus membres i com
es relacionarà l’oficina amb el resta de l’administració i
perfectament alineada amb l’objecte del contracte.
Proposta de
metodologia de
reporting.

Basen la seva proposta en la creació d’un QdC i
expliquen amb molt de detall tota la metodologia per
crear-lo. A diferència de les propostes dels altres
licitadors si que proposen la elaboració d’uns informes
que permetin verificar la correcta gestió del servei de
l’Oficina Tècnica. Proposen 3 tipus d’informes: Informe
de seguiment global, informe de seguiment operatiu, i
estat de projectes i iniciatives. Per cada tipus d’informe
detallen el seu contingut. Aquest informes aglutinarien la
informació recollida del QdC i la presentarien de manera
que faciliti el seguiment de l’activitat de l’oficina per
orientar el servei a una millora continua.
Com a proposta de valor afegit es valora que proposen
elaborar un balanç anual de les actuacions realitzades
que permetrà a la DAE explicar les principals iniciatives
en curs i completades, i la revisió i actualització del full
de ruta pels propers anys. A més a més aquest informe
servirà també per l’elaboració de la Memòria Anual i per
donar comptes en el Comitè de Direcció d’Administració
Electrònica de l’activitat feta durant l’any

5

Metodologia i
aspectes a tenir e
compte per
construir el mapa de
digitalització del
procediments.

Fan una proposta molt complerta per aquest punt. En
primer lloc es valora positivament que per avaluar la
digitalització d’un procediments tinguin en compte
aspectes organitzatius i normatius
a part dels
tecnològics.

5

Proposen una metodologia en 6 fases i expliquen en
detall cada fase, tant els objectius de la fase, com els
lliurables, com les accions que es faran a cada fase.
Això ajuda molt a entendre que faran i com ho faran.
Es valora positivament la proposta de crear una formula,
en base d’assignar pesos als diferents aspectes a
valorar, per calcular automàticament el grau de
digitalització del procediment.
Proposen la creació d’una fitxa per cada procediment
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KPMG
que inclogui en un futur també tota la informació
relacionada amb el projecte de digitalització. Això ens
facilitarà el seguiment de la digitalització dels diferents
procediments. Contemplen en una segona fase la
construcció d’una eina que ens permeti la gestió
d’aquestes fitxes. Això es un valor afegit perquè estem
parlant d’un volum molt gran de procediments
(aproximadament uns 1000) i per tant disposar d’una
eina que ens faciliti el seguiment de la seva digitalització
ens serà molt útil per disposar d’una visió global i poder
donar compte a l’Ajuntament.
Es valora positivament que fan una primera proposta
gràfica de fitxa de procediment amb tota la informació
que inclouria que dona una visió molt clara del resultat.
Metodologia i
aspectes a tenir en
compte per
construir el mapa de
l’estat de
l’Administració
Electrònica vers els
agents externs
(ciutadania,
empreses i altres
administracions).

Proposen primer identificar el canals de relació amb els
agents externs i els serveis que s’ofereixen per cada
canal. A partir d’aquí elaboraran el mapa de canals,
Definiran una sèrie d’indicadors per avaluar la qualitat i
l’ús que es fa de cada canal. S’identificaran les relacions
que no es poden fer per canals electrònics
S’identificaran les oportunitats de millora. Les
oportunitats de millora s’identificaran en dos àmbits:
mecanismes interns i canals externs. Pel que fa a canals
extern avaluant el comportament dels canals i la seva
tendència i identificant necessitats de nou canals. Pel
que fa a mecanismes interns identificant noves
funcionalitats del canals existents i avaluant la seva
conveniència i analitzant els tràmits que es fan per
canals electrònics per veure oportunitats de millora i
necessitats de nous tràmits. A més a més com a
proposta de valor afegit es proposa crear un registre de
funcionalitats amb les iniciatives de millora identificades
a implementar, amb una proposta de priorització i
estimació d’esforç. Aquesta fase és molt interessant
perquè és on s’aporta valor per millorar. No només
saber com estem sinó a partir d’aquí fer un anàlisi per
veure com i que hem de millorar i tenir un full de ruta per
fer-ho.
La proposta destaca per la seva claredat, la seva
coherència i la proposta de resultats obtinguts. Sobre tot
és valora no tant com es fa el mapa sinó com s’analitza

5
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KPMG
per millorar.



KPMG

Proposta de gestió del canvi, fins a 15 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació intern.

Puntuació
15 punts de
15

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, i la proposta aporta aspectes amb
valor afegit respecte els requeriments demanats que
ajuden a millorar a qualitat.
El plantejament general del projecte afavoreix la gestió
del canvi buscada ja que aborda la transformació
integral del model operatiu.
En concret es valora l'ús de la metodologia BCM que
permet un marc de treball adequat pels projectes de
transformació. És especialment interessant que es
proposi una fase d'anàlisi prèvia que creiem pot aportar
molta informació i un altre de compromís buscant un colideratge que considerem imprescindible.

5

Es valora l'enfoc de transformació organitzativa versus
individual. Es valora també la concreció d'eines de
gestió del canvi com l'intercanvi de coneixements, els
plans de transició, els costos del canvi, la sostenibilitat
de resultats, la inspiració en les millors pràctiques...
Quant al model de relació es consideren encertades les
figures de la xarxa de referents i el comitè de gestió del
canvi.
En concret pel que fa referència al Pla de Comunicació
Intern: es valora la diferenciació entre les accions
preparatòries (d'anàlisi de necessitats i coordinació), les
informatives (d'avenç del nou model AE) i les proactives, de caire participatiu i de foment del canvi
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Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació extern.
Metodologia per
elaborar el pla de
formació.

KPMG

cultural.
Identificació dels destinataris del Pla és correcta:
corones del grup municipal, involucrats directes en el
projecte AE i resta del personal (diferenciant entre
personal d'oficina, atenció a la ciutadania i altres).
Encertada la distinció entre els missatges clau d'inici i
els missatges de consolidació abans de treballar els
mitjans i/o canals.
Bona proposta de calendari orientatiu, Indicadors i
avaluació dels resultats. Encaixen els mecanismes de
coordinació proposats.
Apliquen les consideracions anteriors ja que afecten
d’igual manera a la proposta del Pla de Comunicació
Extern.
S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, i la proposta aporta aspectes amb
valor afegit respecte els requeriments demanats que
ajuden a millorar a qualitat.
És encertada la divisió entre formació en tecnologies per
la digitalització, els nous processos associats al nou
model d’Administració Electrònica i les habilitats i
competències en el nou model de gestió i relació.
Es valora l'estratègia d'implicar als agents pel canvi i la
formació de formadors.
Es considera bon enfoc la confecció de mòduls de
formació per cada grup de destinataris amb necessitats
similars.
Aporta valor la re-avaluació de la predisposició al canvi a
posteriori, dels riscos mitigats i accions de reforç de la
formació.
Bona proposta de calendari orientatiu, Indicadors i
avaluació dels resultats. Encaixen els mecanismes de
coordinació proposats.


5

5

KPMG

Proposta de governança de la interoperabilitat, fins a 9 punts
Criteri

Valoració

Puntuació
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KPMG

TOTAL

9 punts de 9

Metodologia per
gestionar la
demanda de serveis.

Metodologia per
detectar de manera
proactiva les
necessitats de
serveis.

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, i la proposta aporta aspectes amb
valor afegit respecte els requeriments demanats que
ajuden a millorar a qualitat.
Es valora, per exemple, l'abordatge des de la
simplificació documental que la majoria de propostes ni
mencionen.
Es considera encertada la identificació de necessitats
activa i reactiva aquesta darrera des de la perspectiva
tant vertical com transversal.
Es considera important el que es comenta sobre la visió
global del grup municipal, la necessitat del referent per
àmbit en temes d’Interoperabilitat i d'una eina de gestió
(JIRA).
Lliurables com la tipificació i inventari de peticions o els
estudis de viabilitat aporten valor afegit respecte altres
propostes.
S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, i la proposta aporta aspectes amb
valor afegit respecte els requeriments demanats que
ajuden a millorar a qualitat.
Dins de l'enfoc pro-actiu, es valora l'anàlisi d'altres
entitats de referència, de les polítiques d'interoperabilitat
estatal i europees i la identificació d'oportunitats per
sector tot això acompanyat de la capacitació i implicació
del negoci.


4,5

4,5

KPMG

Proposta per abordar la digitalització dels procediments, fins a 5 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Metodologia per
abordar a
digitalització dels
procediments

Puntuació
5 punts de 5

La proposta es clara i coherent i està alineada amb
l’objectiu desitjat. Destaca el detall amb que s’expliquen
les diferents fases a abordar que ajuda a entendre molt
be el que es proposa fer. També aporta valor el fet que
es faci una distinció entre el que cal fer abans d’abordar

5
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KPMG

la digitalització, es a dir, en fase de preparació, i el que
cal fer durant la digitalització, es a dir, la fase
d’implementació. En la proposta queda molt clar el
abordatge que es farà per àrees i també la diferenciació
de tasques a fer entre la digitalització de procediments
sense backoffice previ i la digitalització de procediments
amb back office previ. Aquesta diferenciació és
important tenir-la en comte perquè les tasques a fer per
l’oficina en un cas i l’altre no són les mateixes.

DELOITTE
Proposta d’oficina de projectes, fins a 20 punts
Criteri

Valoració

TOTAL

Puntuació
12 punts de
20

Model d’organització
de l’oficina.

Les funcions a desenvolupar per l’oficina s’expliquen
mitjançant les funcions de cada membre del equip però
sense gaire detall.
Els comitès que es proposen no són del tot correctes.
Aquí creiem que el licitador ha barrejat el model de
governança d’Administració Electrònica a l’Ajuntament
amb el model de relació de l’oficina amb la Direcció
d’Administració Electrònica i no és el mateix.
Com a millora de valor afegit es proposa la participació
d’un pool d’experts en diferents matèries però tampoc
s’explicita quina serà la seva dedicació i a quines
tasques. És molt poc concret per valorar-ho.
.

3

Proposta de
metodologia de
reporting.

Basen la seva proposta en la creació d’un QdC i
expliquen amb molt de detall tota la metodologia per
crear-lo. En general es tracta d’una proposta molt
adaptada a la realitat de l’Ajuntament . Per la
conceptualització i disseny del QdC com a proposta de
valor proposen fer sessions de Design Thinking i

3
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DELOITTE
construir un prototipus/maqueta interactiva. Per últim
proposen 7 visions diferents del QdC unes més
estratègiques i unes altres més operatives. Per cada
visió s’explica en detall el tipus de contingut que es
podrà visualitzar.
Al final fan menció de 4 tipus d’informes que es poden
generar però sense especificar el contingut de cada
informe i perquè servirà.
.
Tota la proposta fa referència a un QdC global de
seguiment de la implantació de l’AE. Es troba a faltar
que expliquin com es reportarà i es farà seguiment de
l’activitat feta específicament per l’oficina
Metodologia i
aspectes a tenir e
compte per
construir el mapa de
digitalització del
procediments.

La metodologia per construir el mapa de digitalització
s’explica de manera clara i coherent. En general fan una
proposta continuista del que ja tenim ara i no aporten
valor afegit amb la seva proposta. Es una proposta
correcta però que no aporta res nou respecte el que ja
s’ha fet fins ara

3

Metodologia i
aspectes a tenir en
compte per
construir el mapa de
l’estat de
l’Administració
Electrònica vers els
agents externs
(ciutadania,
empreses i altres
administracions).

Proposen la recopilació de tota una sèrie d’indicadors
que alimentin el mapa de situació de l’AE vers els
agents externs.
Primer proposen identificar quin són els agents externs i
elaborar un mapa d’agents, desprès identificar la
tipologia i volumetria de les interaccions d’aquests
agents i confeccionar un inventari d’interaccions.
Proposen fer un seria de Workshops en les diferents
àrees de l’Ajuntament per determinar els objectius de
relació amb el agents externs i fer un recull d’aquest
objectius i a partir d’aquí identificar projectes necessaris
per cobrir aquests objectius.
A continuació determinaran els indicadors i construiran
un QdC que permeti tenir una visió del mapa de situació
envers dels agents externs. També parlen de fer
sessions de treball amb els agents externs però aquest
punt no s’explica com es farà, ni com i quin és l’objectiu
d’aquestes sessions.
La proposta es correcta tot i que no s’acaba d’entendre
gaire quin serà el contingut final d’aquest mapa. Es
barregen indicadors amb iniciatives.

3
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DELOITTE



DELOITTE

Proposta de gestió del canvi, fins a 15 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació intern.

Puntuació
11 punts de
15

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, però la proposta no aporta valor afegit
respecte els requeriments demanats.

3

La identificació de col·lectius es centra massa en els
involucrats directament en el desenvolupament de les
eines d’Administració Electrònica (DSMA, IMI, SSJJ...) i
menys en l'empleat públic en general o els negocis
concrets. La proposta no presenta la comunicació com a
informació continuada que facilita l'empoderament intern
i entenem que es perden oportunitats.
Quan als missatges, igualment s'enfoca més cap a la
comunicació de l'avenç del projecte d’Administració
Electrònica (nous assoliments, sortida de noves eines...)
i menys des d'un punt de vista general, també necessari,
on es proporciona informació a l’organització per
acompanyar en la transició digital.
Es valora la matriu de comunicació descrita i els
productes proposats. Els indicadors són correctes i es
valora especialment la proposta de disposar d’alguna
eina de gestió del coneixement generat entorn a la
Administració Electrònica.
Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació extern.

Igual que en l’apartat anterior, es valora positivament els
mateixos punts però es troba a faltar també un
abordatge des de l’empoderament de la ciutadania, no
només comunicant els avenços de l’Ajuntament de

3
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DELOITTE

Barcelona sinó dotant-los d’informació suficient per
actuar.
Metodologia per
elaborar el pla de
formació.

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, i la proposta aporta aspectes amb
valor afegit respecte els requeriments demanats que
ajuden a millorar a qualitat.
A diferència del detectat als Plans de Comunicació tant
Intern com Extern, aquí si es parla de la capacitació a
l'empleat públic i s'apunta com a blocs formatius tant el
de formació global com els de formació específica en
eines d’Administració Electrònica o en digitalització de
procediments concrets. Per tant aquest tercer apartat de
la gestió del canvi es considera que aporta la
completesa desitjada.


5

DELOITTE

Proposta de governança de la interoperabilitat, fins a 9 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Metodologia per
gestionar la
demanda de serveis.

Puntuació
5 punts de 9

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, la proposta no aporta valor afegit
respecte els requeriments demanats
Es valora que la proposta de governança es basi en el
marc europeu d'interoperabilitat (IMAPS) incorporant les
seves dimensions de control. La metodologia de gestió
de la demanda, els lliurables i indicadors proposats són
adequats. Tot i així no es proposa cap eina concreta de
gestió de la demanda.

2,5

Es te en compte el treball previ fet per Deloitte en els
criteris de priorització de la demanda en el projecte
OTLPACAP.
Es troba a faltar un lligam amb actuacions paral·leles de
simplificació documental i altres projectes paper0.
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Metodologia per
detectar de manera
proactiva les
necessitats de
serveis.

DELOITTE

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, però la proposta no aporta cap valor
afegit respecte els requeriments demanats.
Algun aspecte de la proposta fa pensar en certa
confusió en la interpretació d’aquest punt. No acaben
d’entendre’s temes com el Decidim i la realització de
workshops bimensuals amb la ciutadania en relació a la
interoperabilitat.
Es parla de CTTI, organisme de la Generalitat, no de
l’Ajuntament.


2,5

DELOITTE

Proposta per abordar la digitalització dels procediments, fins a 5 punts
Criteri

Valoració

TOTAL

Puntuació
5 punts de 5

Metodologia per
abordar a
digitalització dels
procediments

La proposta es clara i coherent i està i està alineada
amb el objectiu desitjat. Es valora la proposta d’utilitzar
metodologies de Design Thinking i sessions de focus
grup amb els diferents col·lectius implicats tant per
millorar el model de priorització de procediments a
digitalitzar, com per trobar la solució òptima per
digitalitzar un procediment. També es valora
positivament la proposta de confeccionar una matriu
d’impactes a l’inici de la digitalització d’un procediment
per detectar-los de forma precoç i dur a terme les
accions de mitigació oportunes.

5

SEIDOR
Proposta d’oficina de projectes, fins a 20 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Model d’organització

Puntuació
16 punts de
20

Les funcions a desenvolupar per l’oficina estan

5
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SEIDOR
de l’oficina.

Proposta de
metodologia de
reporting.

explicades de manera general . Com a proposta de valor
afegit proposen la creació d’una oficina específica
d’Interoperabilitat i també proposen la creació d’un
observatori d’Innovació. De totes maneres aquesta
funció no s’acaba d’explicar molt be el que farà. En la
constitució del equip aporten la dedicació puntual d’un
consultor expert en comunicació que doni suport a
l’elaboració dels continguts comunicatius, però en canvi
sembla que dels dos consultors juniors que es
demanava al plec només es posaran un.
En el model de relació no s’entén que en el Comitè de
Direcció proposin la participació del IMI en lloc de la
DAE. Es suposa que es tracta d’un error de transcripció
perquè en la resta de Comitès es correcte.
En tota la proposta es visualitza un coneixement
important dels diferents actors del projecte i una visió
clara de amb qui s’han de relacionar per tractar cada
tema.
En general es tracta d’una proposta correcta amb
aspectes de valor afegit
La proposta de model de reporting es basa en la
construcció d’un QdC però a diferència de les ofertes de
Deloitte i KPMG no expliquen en detall la metodologia
per construir, implantar i mantenir aquest QdC ni com
es farà la selecció d’indicadors i en funció de quins
criteris. Proposen un quadre de comandament amb 7
tipus d’informes diferents i expliquen a grans trets el
contingut que tindrà cada informe. Es valora la proposta
d’incorporar informació provinent del quadre de
comandament de l’oficina de projectes de l’IMI i de
l’oficina de projectes de la Direcció d’Informació i Atenció
a la Ciutadania per tenir una visió integral de la situació
dels projectes relacionats amb l’AE. Es valora també la
proposta d’incorporar a l’equip un recurs especialitzat en
PowerBI que posi en marxa el Quadre de Comandament
i també es valora la proposta d’elaboració d’una
memòria anual on es recullin tots els indicadors
rellevants per al seguiment de l’estat de la digitalització a
l’Ajuntament de Barcelona
Aquest QdC servirà per donar una visió global de l’estat
dels diferents projectes relacionats amb la implantació
de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament i fer-ne el

3
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SEIDOR

Metodologia i
aspectes a tenir e
compte per
construir el mapa de
digitalització del
procediments.

Metodologia i
aspectes a tenir en
compte per
construir el mapa de
l’estat de
l’Administració
Electrònica vers els
agents externs
(ciutadania,
empreses i altres
administracions).

seguiment però no servirà per fer seguiment de l’activitat
concreta feta per l’Oficina Tècnica.
Es troba a faltar que expliquin com es reportarà i es farà
seguiment de l’activitat feta específicament per l’oficina.
La metodologia per construir el mapa de digitalització
dels procediments s’explica de manera clara i coherent.
Els diferents passos a seguir es consideren adequats i
es valora positivament que es tingui en compte la
metodologia IPSATAS per analitzar cada pas del
procediment i tenir en compte la seva digitalització.
També es valora positivament la proposta de conceptes
que fan per prioritzar la digitalització dels procediments.
En general es una bona proposta que aporta valor afegit
Proposen la creació d’un observatori d’Innovació que
elabori un informe mensual de l’estat de l’administració
electrònica que per una part reculli els principal
indicadors d’administració electrònica i per un altra els
complementi amb una explicació de l’estat de
l’administració digital a altres organismes comparada
amb l’Ajuntament de Barcelona.
Una de les línies d’actuació d’aquest observatori seria la
creació de taules de diàleg amb agents externs per a
detectar les seves mancances i propostes per a la
millora de les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona,
assegurant que la vessant funcional dels projectes
d’Administració Electrònica impulsats recullen els seus
neguits i problemes. Però no s’explica com es planteja
crear aquestes taules i amb qui.
Desprès proposen recollir tota una sèrie d’indicadors
que ajudin a visualitzar l’estat de l’administració envers
els agents externs: indicadors quantitatius, indicadors
per servei, indicadors sobre interoperabilitat, indicador
qualitatius (en aquest punt proposen fer una enquesta
de satisfacció al finalitzar el tràmit, enquestes
periòdiques sobre la percepció dels diferents agents en
relació a l’administració electrònica) i indicadors sobre
l’ús dels mitjans digitals.
És una proposta correcta. Com a valor afegit està la
creació d’aquest observatori d’innovació que ja s’ha
valorat en el primer punt de la proposta d’oficina.

5

3

20

Gerència d’Àrea d’Agenda 2030, Transició Digital i Esports
Direcció d’Administració Electrònica
C. Ciutat, 3, pl. 1ª-B
08002 Barcelona
Tel: 93 402 70 04
www.bcn.cat

SEIDOR
Proposta de gestió del canvi, fins a 15 punts

Criteri

Valoració

Puntuació
9 punts de 15

TOTAL
Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació intern.

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, però la proposta no aporta valor afegit
respecte els requeriments demanats.
L’enfoc està massa orientat a processos. No acaba
d’encaixar amb l’objectiu d’abordatge integral que es vol
fer per gestionar el canvi.

3

Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació extern.

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, però la proposta no aporta valor afegit
respecte els requeriments demanats.
L’enfoc està massa orientat a processos. No acaba
d’encaixar amb l’objectiu d’abordatge integral que es vol
fer per gestionar el canvi.

3

Metodologia per
elaborar el pla de
formació.

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, però la proposta no aporta valor afegit
respecte els requeriments demanats.
Es valora l'enfoc DIGICOMP, model competencial
ACTIC i el dibuix d'un mapa de talent digital de cara a la
definició dels itineraris formatius però falta la part de
formació en les eines concretes d’Administració
Electrònica i digitalització dels procediments que hauria
de complementar la formació del personal.

3



SEIDOR

Proposta de governança de la interoperabilitat, fins a 9 punts
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SEIDOR

Criteri

Valoració

Puntuació
2 punts de 9

TOTAL
Metodologia per
gestionar la
demanda de serveis.

Metodologia per
detectar de manera
proactiva les
necessitats de
serveis.

S'observen mancances, indefinicions i/o incorreccions
en la informació necessària per justificar el criteri
d'avaluació.
Poc desenvolupat, no proposa cap metodologia
coherent ni eina de gestió.
S'observen mancances, indefinicions i/o incorreccions
en la informació necessària per justificar el criteri
d'avaluació. Poc desenvolupat, creiem que no s'ha entès
la necessitat.



1

1

SEIDOR

Proposta per abordar la digitalització dels procediments, fins a 5 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Metodologia per
abordar a
digitalització dels
procediments

Puntuació
5 punts de 5

La proposta es clara i coherent i està alineada amb
l’objectiu desitjat. Com a valor afegit ,que ajudarà a
detectar els punts de millora en la digitalització dels
procediments , proposen utilitzar la metodologia Citizen
Journey Map al menys per aquells procediments més
complexos. Aquesta metodologia permetrà detectar els
punts d’estrès i punts de dolor del procediment per
intentar resoldre’ls un cop digitalitzat.

5

EVERIS
Proposta d’oficina de projectes, fins a 20 punts
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EVERIS
Criteri

Valoració

TOTAL
Model d’organització
de l’oficina.

Proposta de
metodologia de
reporting.

Puntuació
6 punts de 20

Les
funcions
de
l’oficina
estan
explicades
extensivament amb una fitxa per cada un dels serveis a
desenvolupar. Les millores de valor afegit que aporten
són bàsicament referents a l’experiència de l’empresa
en els diferents temes. Aquest tipus de millora no es
valora doncs es pressuposa que l’empresa tindrà
experiència amb la solvència que es demana de l’equip
de treball.
Està molt ben explicat quines tasques faran per cada
àmbit del contracte, quines eines utilitzaran i quins
lliurables donaran.
Pel que fa a l’equip de treball, la composició és la
demanada en el plec de clàusules. Proposen com a
millora la participació d’un pool d’experts però es una
millora molt poc concretada. Ni expliquen en quines
matèries son experts, ni quina serà la seva dedicació ni
en quines tasques participaran. Per tant es fa difícil
valorar-ho.
Pel que fa al model de relació, es considera un model de
relació molt complicat, amb molts comitès que no
s’acaba d’entendre les seves funcions (comitè
d’implantació, comitè de millora, comitè de validació).A
més a més proposen un comitè tecnològic amb
proveïdors tic, quan ja s’ha especifica en el plec que el
projectes tecnològics seran responsabilitat del IMI, per
tant, tampoc s’acaba d’entendre la necessitat d’aquest
comitè. En canvi es troba a faltar un comitè de
seguiment del contracte, on es faci seguiment de
l’execució del contracte entre l’Ajuntament i el
responsable del servei. Es proposa un comitè de
direcció però es semestral (massa poc freqüent) i
tampoc s’especifica que serveixi per fer seguiment del
contracte
Excepte pel model de relació, la resta de la proposta es
correcta
Hi ha un error de base en el enfocament de tot el model
de reporting i es que s’ha considerat que la Direcció
d’Administració Electrònica és una direcció del IMI i no
de l’Ajuntament. El licitador no ha entès que la DAE és

1

1
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EVERIS

Metodologia i
aspectes a tenir e
compte per
construir el mapa de
digitalització del
procediments.

Metodologia i
aspectes a tenir en
compte per
construir el mapa de
l’estat de
l’Administració
Electrònica vers els
agents externs

una Direcció de Serveis de l’Ajuntament de Barcelona.
Partint d’aquesta premissa tot l’enfocament del model
de reporting està fet a mida per l’IMI i molt enfocat a
projectes de caire tecnològic executats per proveïdors
externs. Els projectes que ha d’impulsar la DAE no són
projectes tecnològics, sinó projectes de transformació de
processos, projectes organitzatius i de gestió del canvi.
L’oferta no s’ha fet adaptada a les necessitats de la
DAE sinó que s’ha fet adaptada al IMI com si el IMI fos
el client del projecte
Proposen tota una metodologia per aixecar els
procediments basada en entrevistes, workshops, etc.. i
que expliquen amb molt detall. Es una metodologia més
enfocada a repensar el procediment i veure com es pot
fer de nou que per detectar la seva maduresa digital. Per
detectar la maduresa digital no cal fer tota aquesta
feina. Al final el que es vol amb aquest mapa és tenir
una visió global de la maduresa digital dels
procediments tal i com s’estan fent actualment que ens
serveixi per enfocar i prioritzar la fase de digitalització.
Es precisament en aquesta fase de digitalització on
caldrà fer tota la feina de repensar el procediment.
Finalment un cop tenen els procediments aixecats i
dibuixats proposen utilitzar un model propi d’avaluació
de la maduresa digital per obtenir el grau de maduresa
del procediment que consisteix en determinar un conjunt
d’àmbits clau sobre els quals la digitalització té
incidència i assignar-hi diferents pesos a cadascun d’ells
en funció de la seva criticitat.
Considerem que es una proposta que endarrereix molt
la construcció del mapa de digitalització i que no ajuda
precisament a calendaritzar i prioritzar la fase de
digitalització dels procediments.
Proposen 3 eines per recollir la informació necessària
per elaborar el mapa:
 Entrevistes amb els agents extern
 Sessions de treball per conèixer la seva
experiència
 Llançament d’enquestes
Es una bona metodologia si tenim clar quines son les

1

3
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EVERIS
(ciutadania,
empreses i altres
administracions).

persones a les que entrevistarem i enviarem l’enquesta.
Sobre aquest punt no fan cap proposta per saber com
pensen identificar i convocar els diferent col·lectius i és
el que realment es complicat. Aquests mètode només
pot servir si el gruix de persones entrevistades i
enquestades és suficient per treure conclusions, en cas
contrari no ens servirà de gaire. És considera una
proposta poc realista.
A partir de la informació recollida proposen fer un DAFO
amb les principal conclusions extretes i a partir d’aquí
una identificació d’iniciatives que es puguin posar en
marxa relativament ràpid.



EVERIS

Proposta de gestió del canvi, fins a 15 punts

Criteri

Valoració

Puntuació
13 punts de
15

TOTAL
Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació intern.

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, i la proposta aporta aspectes amb
valor afegit respecte els requeriments demanats que
ajuden a millorar a qualitat.
La metodologia agile descrita (Lean Change
Management) basada en fer focus en les persones, la
iteració i la co-creació es considera adequada i atractiva.
Es valora especialment la creació de la figura dels
embaixadors pel canvi i la disposició de l'agència Really
per la implementació de les solucions comunicatives.

5

Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació extern.

Apliquen les consideracions anteriors ja que afecten
d’igual manera a la proposta del Pla de Comunicació
Extern. La proposta mapa d'agents externs s'ha valorat
també con a idea interesant

5
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Metodologia per
elaborar el pla de
formació.

EVERIS

S'identifica tota la informació necessària per justificar el
criteri d'avaluació, però la proposta no aporta valor afegit
respecte els requeriments demanats.

3

S'ha valorat positivament els lliurables de mapes de
col·lectius i la detecció de gaps de capacitats pel
disseny dels itineraris formatius i els mòduls de
coneixement. Però es troba a faltar la concreció del
mòdul de coneixement de l'ús d'eines concretes
d’Administració Electrònica i la digitalització de
procediments, vital per aconseguir que la corporació
avanci en l’adopció del nou model en construcció.



EVERIS

Proposta de governança de la interoperabilitat, fins a 9 punts

Criteri

Valoració

Puntuació
2 punts de 9

TOTAL
Metodologia per
gestionar la
demanda de serveis.

S'observen mancances, indefinicions i/o incorreccions
en la informació necessària per justificar el criteri
d'avaluació.
No es descriu el model de relació, els actors implicats en
la identificació, priorització i gestió de la demanda. La
metodologia descrita és insuficient.

1

Metodologia per
detectar de manera
proactiva les
necessitats de
serveis.

S'observen mancances, indefinicions i/o incorreccions
en la informació necessària per justificar el criteri
d'avaluació.
La proposta és insuficient, creiem que no s'ha entès la
necessitat.

1
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EVERIS

Proposta per abordar la digitalització dels procediments, fins a 5 punts
Criteri

Valoració

TOTAL

Puntuació
3 punts de 5

Metodologia per
abordar a
digitalització dels
procediments

La proposta explica cada un dels punts demanats. Les
explicacions són clares i coherents i estan alineades
amb el objectiu desitjat. Es tracta d’una bona proposta
sense cap punt destacat específic de valor afegit.

3

CONCATEL
Proposta d’oficina de projectes, fins a 20 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Model d’organització
de l’oficina.

Proposta de
metodologia de
reporting.

Puntuació
4 punts de 20

En general es tracta d’una proposta poc clara que
dificulta l’enteniment de com funcionarà i s’organitzarà
l’oficina tècnica. Proposen un catàleg de serveis de
l’oficina estandard sense cap adaptació al context de
l’Ajuntament. S’especifiquen tots una sèrie de lliurables
però no és coherent la descripció del contingut amb la
mostra del lliurable, això dificulta la comprensió.
El model de relació es un model complex. Proposen
molts comitès de seguiment a diferents nivells.
En la constitució de l’equip de treball no aporten cap
millora respecte el que es demana en el plec.
Proposen construir un QdC per fer el reporting però no
queda clar quin serà el contingut d’aquest QdC. No
s’explica com es recollirà la informació per alimentar
aquest QdC i tampoc el contingut dels diferents reports .
Parlen d’uns lliurables, però tampoc especifiquen el
contingut dels diferents lliurables. En general es veu una
proposta molt general, poc adaptada al projecte en
concret i poc detallada.

1

1
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CONCATEL

Metodologia i
aspectes a tenir e
compte per
construir el mapa de
digitalització del
procediments.

Metodologia i
aspectes a tenir en
compte per
construir el mapa de
l’estat de
l’Administració
Electrònica vers els
agents externs
(ciutadania,
empreses i altres
administracions).

Proposta poc clara. No s’acaba d’entendre que faran,
com ho faran i quin serà el resultat. Parlen d’un mapa
amb 3 capes i la capa 3 es el grau d’us del procés
digitalitzat. No s’acaba d’entendre quina relació té el us
del procés un cop digitalitzat amb el seu grau de
digitalització. Entenem que es deuen referir a grau d’us
del procés abans de digitalitzar-se, es dir, a la seva
volumetria i utilitzar aquesta com a criteri per prioritzar,
però no queda clar
Sembla que no han acabat d’entendre el que es
demana. Proposen una metodologia per analitzar la
demanda i incentivar-la en aquells casos que es vegi
necessària. Això pot ser formaria més part del pla de
comunicació.
El que es busca amb aquest mapa es tenir un foto de
com estem envers els agents externs pel que fa als
diferents elements relacionats amb l’Administració
Electrònica per detectar possibles iniciatives de millora.
Amb la proposta feta per Concatel no s’acaba de veure
la consecució d’aquest objectiu.



1

1

CONCATEL

Proposta de gestió del canvi, fins a 15 punts

Criteri

Valoració

3 punts de 15

TOTAL
Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació intern.

Puntuació

S’observen mancances, indefinicions i/o incorreccions
de caràcter fonamental en la informació necessària per
justificar el criteri d’avaluació.

1

Es considera ben estructurada la metodologia de gestió
del canvi però el catàleg de serveis que es descriu està
pensat per un cicle de vida d'una solució (demanda,
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CONCATEL

construcció, posada en servei i operació), pensem que
s'ha enfocat des del punt de vista de gestió de projecte o
d'una implantació tecnològica concreta. El canvi que es
vol abordar és més integral i requereix d'una
aproximació diferent. Això marca el plantejament del Pla
de Comunicació Intern.
Metodologia per
elaborar el pla de
comunicació extern.

S’observen mancances, indefinicions i/o incorreccions
de caràcter fonamental en la informació necessària per
justificar el criteri d’avaluació.

1

Es considera ben estructurada la metodologia de gestió
del canvi però el catàleg de serveis que es descriu està
pensat per un cicle de vida d'una solució (demanda,
construcció, posada en servei i operació), pensem que
s'ha enfocat des del punt de vista de gestió de projecte o
d'una implantació tecnològica concreta. El canvi que es
vol abordar és més integral i requereix d'una
aproximació diferent. Això marca el plantejament del Pla
de Comunicació Extern.
Metodologia per
elaborar el pla de
formació.

S’observen mancances, indefinicions i/o incorreccions
de caràcter fonamental en la informació necessària per
justificar el criteri d’avaluació.

1

Es troba a faltar un enfoc generalista per
l’empoderament tant intern com de la ciutadania. La
proposta és insuficient.



CONCATEL

Proposta de governança de la interoperabilitat, fins a 9 punts

Criteri

Valoració

Puntuació
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CONCATEL
0 punts de 9

TOTAL
Metodologia per
gestionar la
demanda de serveis.

La informació necessària per justificar el criteri
d'avaluació es inexistent o globalment inadequada.
La proposta no recull les necessitats dels servei. Creiem
que no s'ha entès el que es demanava.

0

Metodologia per
detectar de manera
proactiva les
necessitats de
serveis.

La informació necessària per justificar el criteri
d'avaluació es inexistent o globalment inadequada.
La proposta no recull les necessitats dels servei. Creiem
que no s'ha entès el que es demanava.

0



CONCATEL

Proposta per abordar la digitalització dels procediments, fins a 5 punts
Criteri

Valoració

TOTAL
Metodologia per
abordar a
digitalització dels
procediments

Puntuació
1 punts de 5

En general es una proposta poc clara en la que realment
no s’acaba d’entendre que faran i com ho faran per cada
un dels punts demanats. Parlen d’avaluar el grau de
maduresa digital dels processos, establir uns criteris de
priorització i a partir d’aquí establir el full de ruta. Però a
partir d’aquí parlen d’un pla d’acompanyament que no
s’acaba d’entendre el
seu objectiu, del pla de
comunicació que no formaria part de la digitalització i per
últim d’avaluar beneficis i resultats però tampoc quedar
clar de que avaluaran aquest beneficis.

1
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QUADRE RESUM PUNTUACIÓ

KPMG

DELOITTE

SEIDOR

EVERIS

CONCATEL

Puntuació Informe de Judici de Valor del contracte

5

3

5

1

1

5

3

3

1

1

Metodologia i aspectes
a tenir e compte per
construir el mapa de
digitalització del
procediments.

5

3

5

1

1

Metodologia i aspectes
a tenir en compte per
construir el mapa de
l’estat de l’Administració
Electrònica vers els
agents externs
(ciutadania, empreses i
altres administracions).

5

3

3

3

1

TOTAL

20

12

16

6

4

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

Model d’organització de
l’oficina.

Proposta de
metodologia de
reporting.

Proposta
d’oficina de
projectes,
fins a 20
punts
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5

3

3

5

1

Metodologia
per
elaborar el pla de
comunicació extern.

5

3

3

5

1

Metodologia
elaborar el
formació.

5

5

3

3

1

TOTAL

15

11

9

13

3

Metodologia
per
gestionar la demanda
de serveis.

4,5

2,5

1

1

0

4,5

2,5

1

1

0

9

5

2

2

0

5

5

5

3

1

5

5

5

3

1

49

33

32

24

8

CRITERIS DE JUDICI DE VALOR

Metodologia
per
elaborar el pla de
comunicació intern.

Proposta de
gestió del
canvi, fins a
15 punts

Proposta de
governança
de la
interoperabilit
at, fins a 9
punts

pla

per
de

Metodologia
per
detectar de manera
proactiva les necessitats
de serveis.
TOTAL

Proposta per
abordar la
Metodologia per abordar
digitalització a
digitalització
dels
dels
procediments
procediments
, fins a 5
TOTAL
punts
Puntuació Total
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Un cop analitzades les ofertes tècniques avaluables segons criteris de judici de valor,
resulta la següent puntuació (ordenades les ofertes per ordre creixent):


KPMG  49 punts de 49



DELOITTE  33 punts de 49



SEIDOR  32 punts de 49



EVERIS  24 punts de 49



CONCATEL  8 punts de 49

Directora d’Administració electrònica
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