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1. INTRODUCCIÓ

El setembre de 2016 l’Ajuntament de Barcelona endegà un important procés de transformació
digital anunciant que els serveis públics han de ser proveïts ja des de l’inici a través de canals
digitals, seguint una nova directriu basada en l’orientació al ciutadà, l’ús d’estàndards i programari
obert i d’acord amb una estratègia de dades ètica que posa la privacitat, transparència i els drets
digitals al bell mig.
La decisió del govern de la ciutat està basada en el Pla Barcelona Ciutat Digital, liderat pel
Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital de l’Ajuntament de Barcelona i aprovat en la
mesura de govern del mes d’octubre de 2016 i també en la nova llei espanyola 39/2015 de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les dades prenen una rellevància considerable en l’entorn municipal i de ciutat i es fa palesa la
necessitat de definir i posar en marxa un nou model transversal de govern d'aquestes que en
reforci la sobirania. Donada la seva importància, l’Ajuntament dedicarà una altra mesura de
govern destinada a expressar la política de gestió de dades i la seva implementació a través de
totes les unitats de l’Ajuntament que anomena Mesura de govern de gestió ètica i responsable de
dades: Barcelona Data Commons i en la que estableix la missió i els objectius de la nova Oficina
Municipal de Dades (OMD), ubicada orgànica i funcionalment sota la gerència Municipal i liderada
per un director o Chief Data Officer (CDO), dotant-la dels recursos necessaris (humans, tècnics i
econòmics) per fer valer les dades de la ciutat i de la ciutadania que la ciutat custodia. És
responsable de la gestió, la qualitat, la governança i l’explotació de les dades relacionades amb
l’Ajuntament de Barcelona i tots els seus ens associats (públics o privats) que donin servei a la
ciutadania.
A través d’aquesta mesura de govern i el pla d’acció que conté, Barcelona es posiciona com la
primera ciutat espanyola que reconeix la importància que tenen les dades i que nomena un CDO i
també que crea les estructures de dades –el data lake i el data commons– que han de permetre
elaborar polítiques públiques informades mitjançant l’evidència que aporten les dades, el seu
tractament correcte i l’anàlisi que se’n deriva i que obre aquestes dades en la mesura del possible
als sectors industrial i civil per enfortir l’economia local i les accions de la societat. És un canvi de
paradigma on el nou valor és l’accés per defecte a les dades municipals. La nova agenda s’orienta a
assegurar, d’una banda, els drets digitals de la ciutadania, mentre que, de l’altra, actua com a
propiciador per generar riqueses ben distribuïdes. Aquesta riquesa es pot generar innovant i
explotant les dades, que s’han descrit com “el nou petroli del segle XXI”.
Un dels serveis de l'Oficina Municipal de dades és l'Open Data BCN, servei de dades obertes de
l'Ajuntament de Barcelona. Aquest és una iniciativa de l'any 2011 que ha anat evolucionant per
fomentar una economia digital plural i desenvolupar un nou model d’innovació urbana basat en la
transformació i la innovació digital del sector públic i la implicació entre les empreses, les
administracions, el món acadèmic, les organitzacions, les comunitats i les persones, amb un
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lideratge públic i ciutadà clar. El servei Open Data BCN és transversal en diversos pilars de
l’estratègia de la ciutat i es basa en els principals estàndards i recomanacions internacionals.
Aporta com a beneficis, a més de la generació d'activitats de negoci i millora dels serveis als
ciutadans, la d'oferir la màxima transparència en la gestió municipal, millorar l'eficiència interna i
la generació d'activitats d'impacte social, tot mitjançant l’explotació de les dades generades per
les activitats públiques o privades a Barcelona i posades a l’abast dels ciutadans, empreses o
qualsevol col·lectiu a qui pugui interessar.
Actualment les dades de la gestió municipal es publiquen en un portal inaugurat el febrer de
2017, un espai web anomenat Open Data BCN. Per la seva estructura i funcionalitats i, sobre tot,
per la qualitat del seu ampli catàleg d’informació, és capdavanter en aquest tipus d’iniciatives i
està situat en els primers llocs del rànquing de portals públics de l’estat espanyol.
L’Oficina Municipal de Dades (OMD), per exercir les seves funcions i responsabilitats en aquesta
matèria, té contractat el lloguer d’una plataforma hardware on s’executa el software del Portal,
actualment de propietat municipal, que permet la publicació, descàrrega i gestió de les dades
obertes. També disposa del serveis d’una Oficina Tècnica per tal de actuar i donar suport als
responsables de l’OMD encarregats del servei, sobre el manteniment i evolució tecnològica
d’aquest conjunt hardware-software i en tot el procés de preparació, càrrega i gestió del catàleg
dels conjunts de dades o datasets, així com en les tasques de formació, comunicació i difusió de
tot allò relatiu a les dades obertes i en especial, del Portal Open Data BCN.

1.1. SITUACIÓ ACTUAL
Per dur a terme la gestió de les dades obertes de l'Ajuntament, actualment està vigent un
contracte d’arrendament de la infraestructura i els serveis necessaris per disposar d’un servei de
Dades Obertes de l’Ajuntament de Barcelona (Open Data BCN), en modalitat SAAS, exp. nº
C0207/2016/187. Aquest contracte es va iniciar el 9 de novembre de l’any 2016 i transcorreguts
els seus primers 18 mesos de vigència ha estat prorrogat un any més, fins el 8 de maig de 2019,
essent la seva durada total estimada de 30 mesos, es a dir, de dos anys i mig.
Anteriorment a l’adjudicació d’aquest contracte, l'Ajuntament publicava les dades obertes en una
plataforma hardware i software de lloguer. Així ens trobàvem en que l’empresa que ens oferia el
servei era propietària del software, una situació comú en el sector de les TIC. L’Ajuntament va
optar per construir un nou portal amb software lliure, no propietari, i per això, la tasca primera i
fonamental del contractista actual ha estat la fabricació de tot el software del portal, sempre sota
les indicacions funcionals dels responsables tècnics municipals.
Així doncs, estem ara en una situació molt favorable respecte aquell moment ja que l’Ajuntament
és propietari del software i per tant pot gaudir de tot el conjunt de forma gratuïta, perfectament
implementat, personalitzat i en funcionament, alhora que ofereix components en obert a tothom
que els vulgui utilitzar.
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Al llarg d’aquest document, es farà referència a l’Oficina Municipal de Dades (OMD) i a
l’Ajuntament de Barcelona de forma indistinta.

2. OBJECTE
L’objecte d’aquest contracte és :


El lloguer de la plataforma hardware on s’allotjarà el software del servei Open Data BCN del
qual l'Ajuntament de Barcelona és el propietari, basat en programari lliure CKAN i Drupal.



Si s’escau, la instal·lació d’aquest software en l'esmentada plataforma hardware.



Els serveis d’una Oficina Tècnica que atengui el manteniment i evolució del portal i les tasques
de suport a la comunicació i dinamització, entre d'altres.

3. ABAST
El contracte consistirà en la instal·lació del software propietari de l'Ajuntament basat en
programari lliure CKAN i Drupal en una plataforma hardware convenientment configurada per el
correcte funcionament d'aquest.
Es preveu un creixement progressiu en el decurs de la durada del contracte d’un 50% de datasets
més respecte als 450 que, aproximadament, tindrà el catàleg en el moment de la publicació
d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques ( en endavant PPT).
Per dimensionar l’oficina tècnica amb les funcions que haurà de prestar, es té en compte també
aquest número de datasets, tot entenent que hi ha una relació pràcticament directa entre aquest
valor i el volum de feina de l'oficina en quan al manteniment, evolució i comunicació.
El portal ha d’estar operatiu a continuació i immediatament desprès de l’acabament del contracte
que l’Ajuntament té hores d’ara amb l’operador actual, fet que està previst que succeeixi el 8 de
maig de 2019. S’ha previst que des de l’inici del contracte i fins l’inici de les prestacions del servei
en aquesta data, transcorri un termini màxim d’un mes per efectuar les tasques de traspàs i
posada en marxa del servei.
En els següents apartats es detallen amb precisió les característiques de les infraestructures i
serveis inclosos en aquest contracte.
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3.1. INFRAESTRUCTURA
El servei global Open Data BCN es configura al voltant d’una plataforma per la publicació,
consum i gestió de dades obertes.
El servei es composa del front office, l’anomenat Portal Open Data BCN al qual accedeixen els
ciutadans i del backoffice, la part on es realitza la gestió interna dels datasets.
El detall de les principals característiques tècniques i funcionals del Portal es troben a la
següent adreça: http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/ca/caracteristiques-portal i les del
backoffice a l'Annex 5 d’aquest PPT.
L'OMD entén aplicable un model en el que el proveïdor, per una banda, aprovisiona i gestiona
el servei d’aplicació de negoci sota demanda, directament o a través d’acords amb tercers,
operant i evolucionant la plataforma en funció de l'aplicació que està hostatjada, en aquest cas
propietat de l’Ajuntament i oferint un suport de primer i/o segon nivell.
Per altra banda, tot i que inicialment el software actual és totalment operatiu, l’adjudicatari
serà responsable del seu manteniment i evolució, tant per mantenir actualitzat el sistema com
per atendre les demandes de l’Ajuntament per el que fa a incorporar noves funcionalitats o
prestacions.
La plataforma ha de gestionar tres entorns: producció, pre-producció i desenvolupament. Les
seves característiques principals estan descrites a l’Annex 2.
L'adjudicatari ha de posar a disposició del contracte una infraestructura igual o equivalent,
suficientment dimensionada per desplegar el software i per gestionar les visites, els accessos i
descàrregues dels datasets que fan els usuaris (visibles en les estadístiques del propi portal ).
Tot plegat, garantint la total disponibilitat, funcionament, escalabilitat i seguretat del servei, així
com el seu òptim rendiment, garantint el compliment del Acords de Nivell de Servei (ANS) pel
que fa a l’apartat corresponent.

3.2. INSTAL.LACIÓ DEL SOFTWARE PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT I INTEGRACIÓ AMB
PROCESSOS AUTOMATITZATS EXTERNS I INTERNS A LA CORPORACIÓ
Serà obligació de l’adjudicatari assegurar el funcionament del servei a partir del moment en
que l’actual proveïdor deixi d’operar-lo a la finalització del seu contracte, fet que succeirà a les
24:00 hores del dia 8 de maig de 2019.
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La responsabilitat del funcionament del Portal fins el darrer moment continuarà depenent de
l’actual operador perquè el seu contracte estarà totalment vigent fins el dia abans esmentat.
Això significa que en aquest primer període inicial estaran solapats els dos operadors, l’actual i
el futur adjudicatari.
Aquesta operació de traspàs del servei des de l’actual operador al nou adjudicatari no pot
comportar cap interrupció del servei i s’ha de garantir la prestació de totes les funcionalitats i
de la integritat i disponibilitat de la informació i les dades que hi han en el portal Open Data
BCN en el seu conjunt.
És per això que en aquest contracte es preveu que l’adjudicatari disposi del temps suficient per
realitzar les tasques de traspàs i la posada en marxa del servei.
Els serveis tècnics de l’Ajuntament, conjuntament amb l’actual proveïdor, han dissenyat un Pla
de Traspàs en que es detallen els passos a seguir per garantir que el nou adjudicatari pugui fer
una correcta instal·lació del software així com de les integracions amb els sistemes interns i
externs, si s'escau, i per suposat també realitzar un traspàs de la informació i les dades del
Portal amb seguretat i garanties. Alhora, aquest Pla també contempla els mecanismes perquè
el nou proveïdor assoleixi tots els coneixements tècnics i operacionals suficients per garantir la
prestació del servei a partir de primer moment en que se’n faci càrrec.
Aquest Pla serà coordinat i supervisat per l’Ajuntament i a més dels aspectes tècnics que ja
s’han apuntat, també inclourà altres aspectes relacionats amb la prestació dels serveis de
l’Oficina Tècnica.
Calculem una durada d’aquest període de traspàs d’un màxim d’un mes. Donat que la data
d’inici de la prestació efectiva dels serveis és invariable, el 9 de maig de 2019, dependrà de la
data de formalització del nou contracte que el període sigui més o menys ampli, dins d’aquest
marge. En qualsevol cas, es garanteix a l’adjudicatari que disposarà d’un mínim d’un mes per
realitzar el traspàs i posar en marxa el servei. A partir d’aquell moment començarà la veritable
prestació que durarà els següents 24 mesos.
Òbviament, aquest primer període en que l’adjudicatari s’ha de preparar per assolir el servei,
no serà retribuït.
El software del servei Open Data BCN, propietat de l'Ajuntament, està basat en programari
lliure CKAN i el gestor de continguts utilitzat és el Drupal. Les indicacions concretes per a la
seva instal·lació seran proporcionades a l’adjudicatari en el procés de traspàs.
Tot i així, pel que fa referència a CKAN destaquem:
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o
o
o
o
o

Autenticació
Creació d’usuaris
Organitzacions
Extensions desenvolupades
Manual Editor Open Data BCN

i per el què fa referència a DRUPAL:
o Autenticació
o Creació d’usuaris
o Creació de pàgines bàsiques
o Traducció de continguts
o Edició del menú
o
o
o
o
o
o

Creació de Novetats del Portal
Creació de Notícies i Entrevistes
Creació de Novetats del Repte
Edició de Destacats de la Home
Edició de Destacats Repte Barcelona Dades Obertes
Edició del carrusel

3.3. OFICINA TÈCNICA
El contracte incorpora les tasques d’Oficina Tècnica (en endavant OT) per tal d’efectuar un
ampli conjunt de tasques en relació a les activitats d’Open Data BCN.
Donat que en el període de traspàs abans comentat està previst que l’adjudicatari faci totes les
tasques necessàries per la posada en marxa del Portal i del servei en la seva totalitat, els serveis
d’OT començaran a prestar-se a partir del dia següent a l’acabament de la prestació dels serveis
del contractista actual, prevista les 24:00h del dia 8 de maig de 2019. Tot i això, prèviament a
l’inici d’aquestes prestacions, l’adjudicatari prepararà tots els protocols de funcionament,
formarà el seu equip responsable i gestionarà els mecanismes de comunicació corresponents.

El portal Open Data BCN és un lloc web al qual els usuaris i aplicacions que en fan ús hi
accedeixen de forma continuada, sense interrupcions horàries. L’accés als datasets en temps
real i també l’increment d’usuaris a nivell internacional (més d'un 14% d'accessos són a la
versió amb idioma anglès) ens impacta molt directament en la franja de disponibilitat del servei
així com en el temps de resposta i resolució de les incidències.
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L’horari de prestació del servei de l’OT serà de 8:00 a 20:00 hores els dies laborables segons
calendari aplicable a la ciutat de Barcelona, de dilluns a divendres, tot i què en cas de resolució
d’incidències crítiques (veure apartat 4.4. del PPT) no existirà cap limitació horària per a la seva
detecció i el servei de manteniment haurà d’atendre-les fins a la seva total resolució amb
compliment dels ANS pactats.
Els 8 blocs principals de matèries en les que haurà d’intervenir són:


Manteniment, evolució i suport integral del servei



Gestió del canvi



Formació



Comunicació i dinamització



Recolzament estratègic en matèria de Dades Obertes.



Manteniment i millora del Quadre de Comandament



Qualitat: manteniment i millora en la prestació del servei



Suport a la devolució del servei

A l’Annex 3 es mostra un anàlisi detallat de les tasques més habituals i la freqüència amb que
les ha realitzat l’actual OT en un període d’un any (octubre 2017 a setembre 2018).
L’adjudicatari dimensionarà els recursos que integrarà en l’Oficina per assolir un volum anual
de tasques similars, tenint en compte que el contracte té una durada de 2 anys.
Aquest no és un contracte per hores, sinó que està formulat com un servei global i per això li
serà exigit a l’adjudicatari la realització de tot el conjunt de tasques que s’expliquen a
continuació. El volum que s’ha expressat té la funció d’orientar a l’adjudicatari per dimensionar
l’equip que posarà a disposició del contracte, tenint en compte la tipologia de les tasques, la
complexitat i especialització d’aquestes i el nombre de vegades que es poden presentar.

3.3.1.

Manteniment, evolució i suport integral del servei

L’adjudicatari serà responsable del manteniment, evolució i suport integral del servei, que
comprèn totes les accions necessàries per assegurar la disponibilitat i millora de la
plataforma i el servei Open Data en el seu conjunt incloent tots els seus continguts.
A tal efecte serà responsable de:

3.3.1.1. Manteniment evolutiu
Des del moment en que l’Ajuntament va inaugurar el portal Open Data BCN, aquest ha
estat en constant evolució. S’han dedicat moltes hores al disseny, desenvolupament i
10
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implantació de millores evolutives que han suposat, a part de la continua publicació de
nous datasets, la incorporació al portal d’apartats dedicats al coneixement i difusió de les
noves fonts de dades obertes que l’OMD ha posat en marxa o la petició de registre i
identificació en la realització d’algunes operatives del portal.
Aquesta lògica evolució anirà en progrés, donat que esperem introduir a curt i mig termini
noves funcionalitats que haurà de desenvolupar l'OT. Entre d’altres, està previst:


complementar i millorar els sistemes d’identificació i registre



la incorporació al backoffice de la possibilitat de generar reports d’activitat sobre
els datasets per franges temporals



la realització sistemàtica de visualitzacions de diferents datasets, amb caràcter
didàctic i promocional ja sigui en forma de gràfics o sobre mapa



la incorporació de l’accés mitjançant API ( Aplication Programming Interface) a
tots aquells recursos amb formats que ho permetin, excloent els recursos amb
format .csv doncs ja disposen d’aquesta interfície.

Totes les accions que es facin a la plataforma productiva i que puguin d'alguna manera
tenir un impacte en qualsevol aspecte del funcionament del portal i dispositius mòbils,
del backoffice, de les publicacions de datasets i altres, hauran de ser comunicades amb
l’antelació adequada a l'equip de l'OMD per tal que pugui avaluar els riscos i fer la
previsió corresponent.
Especialment rellevant serà incorporar al portal les tres funcionalitats descrites a
continuació :
a) Un sistema que permeti als ciutadans valorar els datasets
b) Un sistema que permeti als usuaris demanar noves publicacions de datasets o
afegir-se a les demandes que altres ciutadans hagin realitzat
c) La substitució de l'eina d'anàlisi de l’activitat sobre el portal actualment
instal·lada per una eina de software lliure de similars característiques i
prestacions
D’acord amb allò especificat en el Plec de Condicions Administratives del contracte ( en
endavant PCA) es valorarà que els concursants es comprometin a implementar aquests
desenvolupaments sense càrrec, englobant el seu cost en el conjunt de l’oferta i amb les
condicions i/o requisits mínims que es descriuen a continuació. En cas que l’adjudicatari
hagués fet proposta en aquest sentit, el seu incompliment comportarà l’activació del règim
sancionador corresponent.
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a) Respecte a la implementació d’un sistema que permeti valorar els datasets, creiem
que aquesta funcionalitat ens ajudarà a tenir una visió de la utilitat dels datasets i de
les preferències dels reutilitzadors més enllà dels indicadors de descàrregues i visites
i així ens ajudarà a prioritzar la incorporació de nous conjunts de dades amb
temàtiques relacionades o complementàries.
Es tracta doncs que cada dataset pugui ser valorat en una escala d’1 a 3 (1-Poc útil,
2-Útil, 3-Molt útil) a partir d’un clic i previ registre al portal per evitar que el mateix
usuari pugui valorar-lo en una franja de temps a determinar, més d’una vegada.
Els indicadors associats a aquest funcionalitat cal que s’incorporin de manera
automàtica al Quadre de comandament del servei.
La implementació d’aquesta funcionalitat ha d’estar totalment enllestida en totes les
seves vessants, provada i validada pel serveis tècnics de l’Ajuntament i en ple
funcionament en un termini no superior a tres mesos a partir de la posada en marxa
del servei per part de l’adjudicatari, en el supòsit que aquest hagués fet proposta
d’implementar aquesta funcionalitat.
b) Sobre la incorporació d’un sistema que permeti als usuaris demanar noves
publicacions de datasets o afegir-se a les demandes que altres ciutadans hagin
realitzat, es tracta d'implementar un apartat nou dins el portal que permeti als
ciutadans, de forma explícita, fer peticions de publicació de noves dades que poden
ser del seu interès.
En principi, es proposa que sigui pel canal IRIS (veure Annex 6), aplicació transversal
a tota l'organització municipal que recull el flux de comunicacions entre els
ciutadans i l’Ajuntament, creant una temàtica concreta de petició i que, un cop
validada per els responsables del servei, caldria publicar de forma automàtica al
portal de tal forma que la resta d’usuaris puguin veure les peticions rebudes i puguin
subscriure’s a la petició.
Es tractaria d’habilitar un sistema semblant als ‘likes’, amb un únic clic, previ registre
al portal i evitant que el mateix usuari pugui repetir el “like” més d’una vegada en
una franja de temps a determinar.
Aquest apartat haurà de permetre veure de forma destacada la resposta de
l’Ajuntament vers la petició. Caldrà també que siguin incorporades aquestes dades
al Quadre de Comandament del servei.
La implementació d’aquesta funcionalitat ha d’estar totalment enllestida en totes les
seves vessants, provada i validada pel serveis tècnics de l’Ajuntament i en ple
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funcionament en un termini no superior a quatre mesos a partir de la posada en
marxa del servei per part de l’adjudicatari, en el supòsit que aquest hagués fet
proposta d’implementar aquesta funcionalitat.
c) Actualment el Google Analytics és l'eina utilitzada per realitzar l'anàlisi de l’activitat
sobre el portal, informació que es mostra a l'apartat 'Estadístiques'. En una clara
aposta per el software lliure, volem incorporar l’eina d’anàlisi Matomo,
anteriorment anomenada Piwik, amb prestacions similars a la utilitzada actualment.
Així, totes les opcions , indicadors i funcionalitats relacionades amb l’activitat del
portal que ara es tracten amb el Google Analytics s’hauran de modificar i gestionar
amb aquesta nova eina. Es pot mantenir de forma complementària el software
actual per resoldre aquells casos que s’evidenciï que el nou software no dóna la
mateixa cobertura a la informació actual. Aquesta complementarietat només es pot
mantenir el temps mínim suficient per desenvolupar i implementar la millora que
correspongui per resoldre aquesta manca de funcionalitat de Matomo. És
imprescindible no perdre cap prestació de les que actualment gaudeix el portal, ans
al contrari, l’objectiu és ampliar-les amb aquest canvi de software.
La substitució del producte actual per aquesta nova opció ha d’estar totalment
enllestida en totes les seves vessants, provada i validada pel serveis tècnics de
l’Ajuntament i en ple funcionament en un termini no superior a dos mesos a partir
de la posada en marxa del servei per part de l’adjudicatari, en el supòsit que aquest
hagués fet proposta d’implementar aquesta funcionalitat.

3.3.1.2. Manteniment correctiu
Aquesta serà una tasca que depèn exclusivament de l’adjudicatari perquè l’actual sistema
hardware-software està estabilitzat i en perfecte funcionament. La disponibilitat del
portal, actualment, es dóna per entesa i per tant l’adjudicatari, si és el cas, ha de resoldre
amb immediatesa i eficàcia els problemes que es produeixin per tal de mantenir operatiu
el sistema i complir els ANS detallats a l'apartat 4.4. d’aquest document.

3.3.1.3. Tractament de les peticions, incidències i consultes
També l’adjudicatari serà responsable de tractar totes les peticions, incidències i
consultes reportades pels usuaris, tant internes com externes al servei Open Data BCN.
Aquestes, majoritàriament arriben mitjançant l'IRIS (Veure Annex 6). Si aquest és el canal
per el què han arribat, també ho serà per a la seva gestió. El proveïdor tindrà accés a
aquest sistema corporatiu i respondrà amb els protocols i formularis que el sistema
ofereix.
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En cas que, de forma excepcional, les incidències es rebin per altres canals, el seu
tractament es determinarà cas a cas.
L’adjudicatari mantindrà i explotarà una base de dades de coneixement on figuren les
peticions i consultes rebudes agrupades per temàtiques per estandarditzar, facilitar i
protocol·litzar les respostes, així com per trobar solucions comuns a problemàtiques
repetitives.
Els volum actual d’aquest tipus de tasques pot incrementar-se degut a un creixement del
nombre d'usuaris i també a la incorporació de noves funcionalitats. Aproximadament un
terç d’aquestes peticions corresponen a qüestions tècniques i poden ser resoltes
directament per l’OT. Per respondre els altres dos terços pot caldre informació que
només disposen o que poden cercar els responsables de l’OMD. En aquests casos la
resposta serà un treball conjunt, tot i que la acció concreta de la recepció, l’edició de la
resposta, el seu enviament i enregistrament sempre serà una tasca de l’OT.

3.3.1.4. Definició de nous datasets i alta al portal i configuració de nous processos
d’actualització
Els diferents òrgans de l’organització municipal generen o disposen de dades susceptibles
de publicar-se en format reutilitzable al portal. Un cop l’OMD es coneixedora d’aquest fet,
impulsa i condueix tot el procés que cal fer per aconseguir que les dades siguin
incorporades la portal complint tots els requisits necessaris.
Distingim 2 moments amb tasques diferenciades:
a) Definició dels nous datasets
b) Alta del dataset al backoffice i configuració del procés d’actualització
a) Definició dels nous datasets
L’OMD ha elaborat la “Guia de publicació de datasets a Open Data BCN” (Annex 4) per
homogeneïtzar les accions a realitzar i facilitar la tasca dels òrgans municipals
responsables dels datasets. Aquesta guia està adreçada als departaments i gerències de la
Corporació, és de fàcil enteniment i cal que sigui actualitzada amb nous continguts quan
es considera que aquests han de ser-hi inclosos.
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L’OT donarà suport a l’OMD i participarà decisivament en tot el procés de definició dels
datasets d’acord amb aquests protocols i normatives. També en la millora i actualització
de la Guia.
b) Alta del dataset al backoffice i configuració del procés d’actualització
Un cop definit el dataset per tal de ser incorporat al portal cal que sigui donat d’alta al
backoffice pel responsable corresponent. Tot i què es disposa d’un manual per facilitar
aquesta operativa, preveiem incorporar camps explicatius d’ajuda on-line en el moment
de donar d’alta les metadades que conformen un dataset. En l’apartat 3.3.3.3 d’aquest
document es descriuen els detalls d’aquesta implementació.
Més del 50% dels datasets s’actualitzen de forma automatitzada a partir de 4 processos
diferenciats de càrrega segons l’origen de les dades. El continu increment de diferents
fonts de dades pot fer necessària la definició de nous processos que s’afegirien als
existents.
Cal tenir en compte que en tots els casos, l'OMD serà qui dóna el vist i plau a la publicació
definitiva d'un nou dataset. No es descarta que quan es cregui convenient, pot ser
necessari realitzar el procés complet, o una part d’aquest, de publicació i actualització a
l'entorn de pre-producció abans de la publicació definitiva al portal de producció.
Sobre el conjunt d’aquestes accions i tasques, l’adjudicatari efectuarà els corresponents
controls de qualitat. El Pla de Qualitat s’ha detallat en l’apartat 3.3.7 d’aquest PPT.

3.3.2.

Gestió del Canvi

Tot i que aquesta és una tasca obligada en la posada en marxa de qualsevol aplicació, en
aquest cas, donat que no hi ha cap canvi del software, es preveu que s’hagin de prendre
mesures per minimitzar i canalitzar l’efecte que pot suposar els canvis en l’operativa de
l’OT amb els gestors del servei i els usuaris interns responsables de datasets de
l’Ajuntament.
Serà l’OT l’encarregada de dissenyar inicialment aquestes accions per gestionar els canvis i
un cop obtingut el vist i plau de l’OMD, realitzar-les.
Òbviament, a partir de llavors i en el decurs del contracte, s’hauran de gestionar els canvis
en aquells casos que suposin la implementació de noves funcionalitats o modificacions dels
processos, preveient i duent a terme les accions que correspongui, tant de formació com
de comunicació als usuaris o àmbits afectats.
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3.3.3.

Formació

De forma coordinada amb el responsable del contracte de l’Ajuntament, l'OT dissenyarà i
impartirà la formació dels equips tècnics de l'OMD més directament implicats en la gestió,
supervisió i control del servei i també dels usuaris responsables de datasets publicats al
Portal, dos col·lectius que requeriran continguts formatius diferenciats.
També està previst, per a facilitar als responsables de datasets l’operativa d’alta i
manteniment al backoffice, la creació de camps explicatius d’ajuda on-line al moment de
donar d’alta les metadades que conformen un dataset.

3.3.3.1. Responsables i tècnics del servei Open Data BCN
Si les evolucions tècniques o les noves funcionalitats implementades ho requereixen, i
en el marc de la Gestió del Canvi es realitzarà la formació corresponent als
responsables i tècnics del servei de l’OMD.
Inicialment preveiem dues sessions, una a cada any de contracte, d’un mínim de dues
hores per a un col·lectiu no superior a 5 persones en cada ocasió, on els continguts
estiguin en referència a la tecnologia del portal i les incorporacions i/o modificacions
de les funcionalitats més rellevants que s’hagin implementat els darrers mesos
anteriors.
L'adjudicatari prepararà les corresponents sessions incloent el material didàctic.
Impartirà la formació en dependències municipals i en horaris laborals de
l’Ajuntament. La llengua en que s’impartiran les sessions i s’editaran els material serà
el català.

3.3.3.2. Usuaris responsables dels datasets publicats
Cada dataset publicat al portal Open Data BCN pot tenir un o varis usuaris
responsables a nivell tècnic o de negoci. Són aquests els responsables de donar-lo
d'alta al portal i del seu manteniment i actualització si aquesta no està automatitzada,
com també de respondre les diferents qüestions que poden fer els usuaris, bàsicament
externs, sobre aquestes dades publicades.
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Aquests responsables han de rebre formació per conèixer els protocols i adquirir les
habilitats suficients per operar amb el backoffice i alhora oferir-los una visió general
de la plataforma i del Portal ( versió Web i dispositius mòbils).
Tal com es fa ara, s’oferirà una formació molt personalitzada, amb una durada mínima
d’una hora i trenta minuts. El nombre d’assistents no superarà, en general, les 5
persones per sessió.
L'adjudicatari prepararà les corresponents sessions incloent el material didàctic.
Impartirà la formació en dependències municipals i en horaris laborals de
l’Ajuntament. En aquest darrer any (octubre 2017 a setembre 2018), s’ha realitzat una
mitjana d’una sessió mensual d’aquest tipus, sense comptar el període estival. La
llengua en que s’impartiran les sessions i s’editarà els material serà el català.
Es valorarà el volum d’hores que l’OT dedicarà a la formació dels dos primers
col·lectius (el personal tècnic i els usuaris responsables dels datasets publicats ) i que
els concursants manifestin en la seva oferta separadament per cadascun d’aquest dos
primers apartats, tot tenint en compte que només s’afegirà valor a les propostes que
superin una dedicació mínima de 70 hores i no superin les 100, específicament com es
proposa en el model d’oferta.

3.3.3.3. Ajuda on-line
Tot i que ja es disposa d’un manual per operar amb el backoffice amb l’objectiu
d’ajudar al màxim als usuaris responsables de datasets i facilitar-los l’operativa amb
aquest, preveiem incloure un camp d’ajuda on-line a l’hora d’omplir cada una de les
metadades del dataset.
Si ho consideren adient, els concursants poden optar per presentar en la seva oferta el
compromís d'implantar aquests camps d’ajuda, tenint en compte que aquesta pot ser
text, imatge o vídeo si aquest format fa més entenedora l’operativa. En qualsevol cas,
sigui en el format que sigui, serà molt clara i anirà acompanyada d’un cas d’ús concret,
sempre que sigui possible. La llengua en que es realitzarà aquesta ajuda és el català.
Per tal de tenir una idea inicial del nombre de texts, imatges o vídeos a realitzar, els
concursants poden consultar l’Annex 5.
L’adjudicatari, durant la vigència del contracte, haurà d’actualitzar aquest material en
funció dels canvis que es vagin introduint en les funcionalitats i casuístiques del portal.
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En qualsevol cas, aquesta funcionalitat d’ajuda on-line haurà d’estar implementada en
un termini no superior a tres mesos des de l’inici de la prestació del servei per part de
l’adjudicatari.

3.3.4.

Comunicació i Dinamització

L’OMD treballa per expandir el coneixement sobre el portal Open Data BCN i estendre la
cultura de les dades obertes tant a la mateixa organització municipal com també entre els
usuaris externs ja coneixedors de la iniciativa i els potencials reutilitzadors. Parlem de
desenvolupadors, periodistes de dades, analistes, emprenedors, professors... Arribar a més
usuaris significa apropar-nos al compliment dels objectius amb el quals està compromès
l’Ajuntament i que es basa en fer arribar a la societat els beneficis que representen les
dades obertes i que detallem a continuació:


Millora del serveis als ciutadans.



Generació d'activitats de negoci.



Augment de la Transparència.



Millora de l'eficiència interna.



Generació d'activitats d'impacte Social

Això implica tot un seguit de tasques diferents però, en tots els casos, sempre en relació a la
promoció i difusió de les dades obertes i del servei Open data BCN.
L’OMD, en representació de l’Ajuntament, participa activament en xerrades, workshops,
congressos, concursos i hackathons que s’organitzen al voltant de les dades obertes. També
presenta el servei Open Data BCN a delegacions estrangeres i tot tipus d’iniciatives que
demanen la nostra participació i en ocasions, el nostre lideratge.
Aquesta activitat continuada implica preparar els continguts i presentacions, freqüentment
en llengua anglesa, així com participar en la coordinació i organització dels actes.
Tanmateix agafen rellevància els missatges a les xarxes socials de l’Ajuntament, que, si bé
són gestionades per la Direcció de Comunicació de l’Ajuntament, l’OMD n'ha de proveir els
continguts.
Durant l’execució del contracte es valorarà la conveniència d’editar i publicar una
newsletter amb continguts derivats de l’activitat al voltant del servei Open Data BCN .
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A continuació fem una llista, no exhaustiva, dels esdeveniments i altres projectes dels
darrers 12 mesos que han requerit la participació de l’OMD.
-

Repte Barcelona Dades Obertes. Organització i lideratge
World Data Viz Challenge 2018 Barcelona-Kobe. Organització i lideratge
Congres BigSurv18. Col·laboració a la Green City Hackathon i
acompanyament equip guanyador Repte Barcelona Dades Obertes 2018
Congrés Digital Local 2018. Participació workshop
Open Data Day. Participació workshop
Curs Open Data COAMB (Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya). Presentació
Open Data BCN
Master Smart Cities La Salle URL. Presentació Open Data BCN
Hackhaton CARNET UPC. Presentació Open Data BCN
Fòrum TIG SIG 2017. Presentació Open Data BCN
Presentacions del servei a diverses delegacions de Seoul, Tokyo,Lima..
Assessorament sobre dades obertes al Govern de Lituània
Tuits al #opendatabcn dins del @BCN_Digital
Comunicacions al portal de dades obertes de l’estat espanyol: datos.gob.es
Comunicacions a l’European Data Portal

Donada la contínua evolució del món de les dades obertes, aquesta tasca és cada cop més
rellevant fins al punt que cal dedicar un suport específic que col·labori en aquestes activitats
directament amb els responsables de l’OMD.
Per això, l’adjudicatari dotarà l’OT amb un membre amb un perfil professional adient per
materialitzar aquesta col·laboració de forma continuada i amb presència habitual a les
dependències municipals i en ocasions en els espais on es desenvolupin aquells
esdeveniments dins del municipi. Les seves habilitats i característiques professionals estan
explicades a l’apartat 7 sobre Recursos Humans.
L’activitat derivada de la presència de l’OMD en aquests esdeveniments ha requerit un
suport continu que ha suposat a la pràctica la dedicació d’un perfil professional al 50 % de la
jornada i que és la que li serà exigida a l’OT durant tota la vigència del contracte.

3.3.5.

Recolzament estratègic en matèria de Dades Obertes

L'OMD necessita que l’adjudicatari d’aquest contracte no sigui únicament un proveïdor
tecnològic de hardware i software, sinó que esdevingui un partner amb qui recolzar-se i
doni suport i assessorament expert.
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Aquesta tasca consistirà en la elaboració i presentació d’un informe amb periodicitat
semestral davant el Comitè de Direcció ( veure apartat 4.1.) en que s’analitzin temes com
ara i entre d’altres:


Principals novetats sobre dades obertes a Catalunya, Espanya i també a nivell
mundial, fent èmfasi sobre les iniciatives més innovadores aplicables al nostre
servei.



Recomanacions expertes sobre les accions que és poden prendre per millorar el
posicionament del Portal a nivell nacional i mundial.



Tendències, recomanacions i normatives que afecten o que podran afectar al
servei i a les quals ens haurem d’adaptar.



Exemples de reutilització de dades obertes orientades a l’anàlisi de dades i a la
seva utilització en la presa de decisions de les organitzacions públiques



Identificació de nous àmbits d’informació i definició del millor camí per a obrirla (formats, continguts).



Oportunitats de col·laboració en projectes que hagin d’afavorir la difusió de les
dades obertes entre la ciutadania i la seva reutilització.



Altres aspectes sobre els que ens pugui oferir assessorament estratègic sobre
dades obertes

Els concursants disposaran en el seu equip d’un perfil expert adient per realitzar aquesta
tasca que com a mínim acrediti l’experiència i coneixements que consten a la clàusula 7.2.
d’aquest document.

3.3.6.

Manteniment i millora del Quadre de Comandament

Actualment l’OMD disposa d’un Quadre de Comandament on està agrupada tota la
informació que considera rellevant per a la gestió i anàlisi del servei Open Data BCN.
Aquest quadre, que es presenta mensualment, recull informació sobre l’activitat del Portal,
de la gestió de l’OT i d’aspectes que influeixen en el servei. Tracta de forma detallada i
esquemàtica diversos aspectes entre els que destaquem:


Informació del Google Analytics : Sessions, visites, usuaris, pàgines més visitades,
tipus dispositius accés,..



Datasets : altes i evolució , automatitzats, més visitats ,..totals per tema, nivell
qualitat de les dades, recursos més descarregats,..



Totals Descàrregues: per mes absolutes, per mes i per ip absolutes, totals per formats.
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Peticions a l'OT per tipologia i detall: Tasques, Correctius, Consultes,...



Taula de totals mensuals: Totals agrupats en 3 grans blocs , activitat sobre el portal,
activitat a les xarxes i volum de dades



Peticions dels usuaris



Usuaris Backoffice



Usuaris ftp



Processos automatitzats : Actualització i generació d'històrics

Li correspondrà a l’OT la preparació, manteniment i millora d’aquesta informació,
completant l’automatització del càlcul dels indicadors i integrant aquest quadre en el
backoffice dels perfils d’usuaris administradors.

3.3.7.

Qualitat : manteniment i millora en la prestació del servei

L'actual servei ja té implementats uns protocols i processos, manuals i automatitzats de
treball. Tot i així, sempre que es vegi una possibilitat de millora, l’adjudicatari ha de
proposar-ne de nous i implementar mesures en els processos de treball per garantir la
qualitat en la prestació del servei. Especialment i entre d’altres, millorant o implementant
canvis en els següents aspectes o funcionalitats:
1. Garantir proves d’integració en la implantació de noves funcionalitats o canvis que
afectin al Portal.
2. Crear un sistema que asseguri la validació dels continguts prèvia a la publicació dels
datasets.
3. Crear un sistema que detecti automàticament les actualitzacions periòdiques que
per qualsevol causa, no s’han realitzat.
4. En relació a l’anterior apartat, definir i implantar un protocol per restaurar
l’actualització dels datasets
5. Implantar un mètode que garanteixi la correcta transcripció i uniformitat dels textos
en els tres idiomes del Portal
L’adjudicatari , en un termini no superior a dos mesos posteriors a l’inici de la prestació del
servei, presentarà un Pla de Qualitat on proposi noves accions o millores de les existents, les
afectacions que pugui suposar en els processos de treball, els indicadors per avaluar
l’impacte i un calendari per a la seva implantació.
Un cop aprovat pel responsable del contracte, haurà de desplegar aquests canvis en un
termini no superior a dos mesos a partir de la seva aprovació.
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3.3.8.

Suport a la devolució del servei

Li correspon a l’adjudicatari fer totes les tasques i documents necessaris per facilitar el
traspàs del servei Open Data BCN en el moment que es produeixi un canvi de proveïdor per
les causes contractuals que correspongui.
Desenvoluparà aquesta funció d’acord amb allò especificat a la clàusula 5 del present PPT.

4. MODEL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
A continuació s’exposen els trets fonamentals del model de prestació del servei, tant pel que fa a
la relació entre l'OMD i l’adjudicatari, com també la forma de prestar, gestionar i seguir el
compliment (ANS) del servei, així com preveure i tractar els riscos.
Serà responsabilitat de l’adjudicatari prestar el servei tal com es detalla a continuació, sense
detriment que, en el decurs del contracte, pugui proposar millores i que, en cas de ser admeses
per l’OMD, s’introdueixin en la gestió del servei.

4.1. Model de relació OMD/adjudicatari
El model de relació defineix les funcions i responsabilitats del proveïdor i de l'OMD en un marc
d’actuació comú, per assegurar el compliment de les obligacions de cada una de les parts.
És un marc de relació que permet acordar el contingut i nivell de la prestació dels serveis, així
com el seguiment de la prestació real en els aspectes estratègics, contractuals, tàctics i
operatius.
L’adjudicatari pot ampliar, millorar i detallar, partint de les directrius aquí marcades,
l’organització proposada i l’esquema específic de la relació amb l’OMD, així com els
mecanismes de control propis del servei. L’equip de treball del proveïdor, haurà de disposar del
dimensionament, la formació i els mitjans adequats per a desenvolupar les tasques que es
vagin assignant.
Inicialment, l’empresa adjudicatària nomenarà un responsable del contracte que serà l’únic
interlocutor vàlid entre l’empresa i l’OMD per a tots els temes relacionats amb la gestió i
execució del contracte. Les seves funcions i responsabilitats estan detallades en l’apartat 7.1
d’aquest plec.
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A l’inici de la prestació del servei determinarà els professionals responsables de blocs de
tasques en base a la seva especialització i dimensió i/o funcionalitat que cobreixin, així com la
responsabilitat que assumiran.
El responsable del contracte assistirà a les reunions dels 2 comitès que es constituiran, Comitè
de Direcció i Comitè Executiu, sempre que sigui requerit per qualsevol dels seus membres.
Quan hi assisteixi serà el responsable de l’elaboració de la documentació de seguiment del
projecte necessària per a tal fi i també d’aixecar l’acta de les reunions.
L’OMD nomenarà també un Responsable que controlarà el compliment de les tasques en els
terminis acordats, així com la qualitat i l’adequació dels serveis d’acord amb les especificacions
tècniques i administratives del contracte.
Hi haurà d’haver, com a mínim, els següents òrgans de govern:
1.

Comitè de Direcció

L’OMD nomenarà un Comitè de Direcció que assumirà les funcions de supervisió de l’execució
del contracte així com la presa de decisions que afectin a l’objectiu i abast del mateix, entre
d’altres.
Es reunirà semestralment, encara que es podrà convocar amb caràcter extraordinari sempre
que es consideri necessari.
Les funcions d'aquest comitè seran:

Revisió de l'estat global del servei, del compliment de les seves fites més
rellevants i validació del Pla de Riscos.


Presa de decisions estratègiques per alinear el servei Open Data amb la política
de dades obertes de l’Ajuntament actualment dins el Pla Barcelona Ciutat
Digital.



Definició d'objectius i expectatives per als següents mesos, proposant la
planificació global .



Aixecar, si s’escau, als òrgans de direcció de l’Ajuntament propostes d’aplicació
del règim sancionador.



Gestionar i identificar canvis o modificacions d’objectius o canvis d’abast, o
modificacions puntuals dels serveis del contracte, sempre dins l’àmbit del seu
objecte.

El Comitè de Direcció estarà format com a mínim per les següents persones:
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Director de l'Oficina Municipal de Dades



Cap del Departament d'Estadística i Difusió de dades



Responsable del contracte en l'OMD



Responsable del contracte de l’ empresa adjudicatària

Quan calgui, el responsable del contracte de l'OMD, podrà convidar a les reunions del Comitè
de Direcció als membres de l'OMD o de l’adjudicatari, necessaris per a tractar amb més detall
determinats temes.
2.

Comitè Executiu

L'OMD anomenarà un Comitè Executiu que s’encarregarà de la gestió del dia a dia de l’execució
del contracte i que es podrà reunir setmanalment durant els tres primers mesos del contracte i
mensualment a partir de llavors. També resoldrà les incidències i conflictes menors que
apareguin al decurs de la vigència del contracte.
El Comitè executiu està format com a mínim pel responsable del contracte de l’empresa
adjudicatària i el responsable del contracte per part de l'OMD. Quan calgui, es podrà convidar a
les reunions del Comitè executiu als membres de l’equip del projecte necessaris per a tractar
amb més detall determinats temes.
Li corresponen al Comitè executiu les funcions de control de l’execució del contracte i que
seran, entre d’altres:


Dirigir, gestionar i controlar la prestació general del servei.



Resoldre els possibles conflictes i contingències que es plantegin.



Analitzar l’informe presentat pel responsable de l’empresa contractada sobre les
incidències detectades durant la prestació del servei en el període anterior i el
seu pla de resolució o millora.



Realitzar el seguiment dels ANS definits en la prestació del servei, així com la
definició de nous indicadors i mètriques.



Identificar de forma proactiva les millores i la detecció de riscos associats al
servei i establir i aplicar les accions preventives i correctives que corregeixin o
eliminin els riscos identificats. Anàlisi del Pla de Riscos i de la seva actualització i
vigència.



Elevar el temes al Comitè de Direcció quan calgui posar-los en el seu
coneixement o a la seva aprovació.
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Planificar activitats i tasques a realitzar, incloent un seguiment de les mateixes.



Gestió econòmica i de facturació del contracte.

El responsable del contracte de l'empresa adjudicatària és l’encarregat de fer les convocatòries
i d’aixecar acta de les reunions d’aquest Comitè.
Cal que els licitadors tinguin en compte que hauran de dotar el personal necessari per
assegurar les funcions de govern que són objecte d’aquest contracte i permeti mantenir un
model fluid amb els agents que participen en el procés.

4.2. GESTIÓ I SEGUIMENT DEL SERVEI
El responsable del contracte per part de l’OMD convocarà immediatament després de la
formalització del contracte un primera reunió (Kick-off) amb els principals components de
l’equip de l’adjudicatari i de l’equip de l'OMD).
Aquesta reunió tindrà com a objectius principals els següents:
-

Presentar els components dels equips, els seus perfils professionals i els
seus rols dins del projecte

-

Presentar les documentacions que correspongui per acreditar la seva
pertinença a l’empresa i la correcta afiliació a la Seguretat Social

-

Planificar el procés de traspàs del servei des de l’operador actual al nou
adjudicatari.

-

L’adjudicatari presentarà una eina de ticketing amb la qual es relacionaran
els equips de l’adjudicatari i de l’OMD.

En relació a aquest darrer apartat, l’OMD entén que el model ha d’aportar un plantejament
sistemàtic en el que caldrà una eina de ticketing com un dels principals eixos de la relació entre
l’adjudicatari i l'OMD.
És per això que exigeix que la comunicació entre ambdós equips s’ha de vehicular
necessàriament amb aquesta eina que ha de permetre enviar i rebre qualsevol tipus
d’incidència, petició i comunicació amb la suficient traçabilitat per mostrar els diferents estats
fins a la resolució/resposta.
També ha de poder tractar les convocatòries de reunió amb els assumptes a tractar. Ha de
possibilitar la priorització dels temes.
De la seva explotació, entre d’altres coses, s’ha de poder obtenir fàcilment el seguiment de les
peticions i incidències i verificar els estats del compliment dels ANS.
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A títol indicatiu, l’eina utilitzada actualment és Redmine.
Obligatòriament, l’adjudicatari haurà de presentar, com a mínim en la periodicitat que
s’especifica en cada apartat, els següents informes de comunicació i seguiment:
a) Informe mensual de seguiment, amb l’estat general de les tasques que s’estan
realitzant i per cada una d'elles:









Estat actual.
Accions que s’han realitzat fins la data actual.
Properes accions pendents per tal de finalitzar-ho.
Detecció de problemes i proposta de resolució.
Revisió de la planificació de les tasques.
Quadre de comandament (d’acord amb l’apartat 3.3.6)
Informació detallada sobre el compliment dels ANS durant el període.
Seguiment del Pla d’Acció de Riscos (apartat 4.3 del PPT)

b) Informe resum semestral :





Resum agrupat i amb gràfics que ens permetin veure a cop d'ull els aspectes i
indicadors més rellevants de l’activitat dels darrers 6 mesos.
Revisió i actualització del Pla de Devolució del servei ( apartat 5.2 del PPT).
Informe estratègic sobre dades obertes ( apartat 3.3.5 del PPT) que pot coincidir
amb la celebració dels Comitès de Direcció al qual es presenta l’esmentat informe.
La composició i el format definitiu dels informes es consensuarà amb l'OMD a l’inici
del contracte i es podran incorporar millores durant la prestació del mateix en
funció de les necessitats d’informació de l'OMD.

4.3. GESTIÓ DE RISCOS
En un termini no superior a dos mesos a partir de l’inici de la prestació del servei, l’adjudicatari
haurà de preparar i presentar un Pla d’Acció de Riscos en funció del seu impacte i probabilitat i
amb les seves propostes de mitigació i solució. El mantindrà actualitzat mensualment i
l’incorporarà a la informació que lliurarà als diversos òrgans de gestió, control i direcció del
contracte previstos a la clàusula 4.1.
Aquest Pla d'Acció de Riscos ha de ser preparat i mantingut sense que suposi cap cost
addicional per l'OMD, entenent que la materialització d'un risc impactaria en els paràmetres de
seguretat, continuïtat i qualitat del servei.
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El document ha d'especificar explícitament els següents aspectes:


Definició de les situacions d'emergència, crisi o incidència greu amb afectació a serveis.



Definició de mètodes i eines per diferenciar i aïllar funcionalitats afectades.



Procediments d'escalat i centres de suport per a la tramitació i seguiment de la
incidència, així com relació de mitjans efectius posats a disposició.

4.4. ACORDS DE NIVELL DE SERVEI
L'OMD recull en aquest PPT els indicadors clau del servei amb les seves mètriques. En base a
aquests, es defineix un Acord de Nivell de Servei (ANS) que regiran els nivells de disponibilitat,
capacitat i qualitat dels serveis, així com compromís per part de l’empresa adjudicatària.
En cas d’incompliment d’aquest acords es podran aplicar les penalitzacions que es detallen a
continuació i que li seran descomptades a l’adjudicatari en la següent factura un cop establerta
i comunicada l’esmentada penalització:


Tipus A: Equivalent a una falta lleu.



Tipus B: Equivalent a una falta greu.



Tipus C: Equivalent a una falta molt greu.

L’import de les penalitzacions són les previstes al PCA del contracte.
Els indicadors que es detallen es mesuraran des del primer dia de la prestació del servei tot i
què les potencials penalitzacions no es començaran a aplicar fins a la finalització del segon mes
del servei.
Per tal de precisar el context d'aplicació, distingirem entre Infraestructura, entenent aquesta el
bloc constituït per el Hardware i Software i per altra banda l'Oficina Tècnica.
1.

Infraestructura

Tipus d’incidències:


Crítica: El servei Open Data BCN (Infraestructura, Portal Web, versió per a dispositius
mòbils o processos d’actualització) no és accessible o el catàleg del servei Open Data BCN
no funciona . Implica una aturada en l’operativa normal de funcionament.
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Greu: El servei Open Data BCN (Infraestructura, Portal Web, versió per a dispositius
mòbils o els processos d’actualització) té una anomalia important però no impedeix
l’operativa principal del servei.



Normal: El servei Open Data BCN (Infraestructura, Portal Web, versió per a dispositius
mòbils o processos d’actualització) presenta una incidència no crítica per el seu
funcionament .

Franges de temps:


Temps de resposta. És el temps transcorregut des que la incidència es detectada, ja sigui
pel mateix adjudicatari o per l'OMD, i fins que un tècnic qualificat la registra.



Temps de resolució. És el temps transcorregut des de que la incidència està registrada
fins que es considera resolta i per tant tancada pel responsable del servei o la persona
que es designi.

Els ANS es computen sobre l’horari de 8:00 a 20:00 de dilluns a divendres, que és l’horari de
l’OT, llevat en les incidències crítiques i greus on el servei de resolució d’incidències ha d'estar
disponible 24*7.
Cal tenir en compte que en el cas de comunicació d'incidències, el temps de resposta és
acumulatiu, és a dir, que tots els temps comencen a comptar des de l’inici de la comunicació de
la incidència. En aquest cas, una millor resposta en un temps, dóna més marge en els temps de
resposta a les accions posteriors.

Indicador

2.

Temps de resposta Temps de resolució Penalització

Incidència crítica

1 hora

3 hores

B

Incidència greu

1 hores

6 hores

A

Incidència normal

2 hores

24 hores

A

Oficina Tècnica

1.- Peticions d'anàlisi, revisió i si s'escau preparació de noves dades (datasets) candidates a
incorporar-se al Portal
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Indicador

Mètrica

Anàlisi, revisió i preparació

Valor màxim

Dies des de la
petició

2 dies hàbils

Penalització
A

2.- Respostes a les peticions i incidències reportades per usuaris interns i externs via IRIS, o
qualsevol altre canal habilitat.
Indicador

Mètrica

Valor màxim

Tramitació interna de la petició Dies a partir de
reportada per usuari intern o extern la data recepció
via IRIS o altre canal habilitat

Durant els tres
dies laborables
següents al dia
de recepció

Penalització
A

3.- Presentació d'informes del servei.

Indicador

Mètrica

Presentació en temps dels
informes mensuals

Presentació
dels
sol·licitats ad-hoc

Valor màxim

Des primer dia de
mes fins a data de
presentació

Penalització

Durant primera
setmana de
mes

A

2 dies respecte
la data pactada

A

informes Data de petició fins la
data de presentació
pactada

4.- Disponibilitat del servei:

Indicador

Mètrica

Valor Penalització

Disponibilitat dels datasets d'actualització Temps ’indisponiblitat
immediata publicats al portal
respecte al còmput
mensual

99%

B

Disponibilitat dels datasets d’actualització
no immediata publicats al Portal

Temps indisponiblitat
respecte al còmput
mensual

97%

A

Temps

97%

A

Disponibilitat

dels

processos
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Indicador

Mètrica

Valor Penalització

Disponibilitat de la Infraestructura i/o del
catàleg

Temps

99%

d’actualització
C

Entre les activitats que l'adjudicatari haurà de portar a terme al respecte dels ANS acordats, es
poden enumerar:


Mantenir l'inventari actualitzat d'ANS.



Monitoritzar el servei d'acord amb els indicadors del ANS.



Realitzar informes de seguiment d'aquests ANS, i evidenciar tendències o identificar
situacions anòmales.



Atendre les tasques de millora del servei.



Seguiment d'incompliments i penalitzacions associades.



Presentar plans d'acció per incompliments.

Per a aquells nous indicadors i mètriques que es consensuïn entre l'OMD i adjudicatari durant
la durada del contracte, s'haurà de detallar :


Descripció de l'indicador i la seva mètrica (paràmetres inclosos, periodificació,... ).



Procediment i metodologia del càlcul del valor real per a cada indicador. Se sobreentén
que les activitats i els serveis coberts per un ANS han de ser construïts al voltant
d'elements mesurables.



Penalitzacions previstes en cas d'incompliment.



Procediments i calendari per fer efectives les penalitzacions.

5. FINALITZACIÓ I DEVOLUCIÓ DEL SERVEI
Es descriuen a continuació els termes i condicions que s'apliquen per a la devolució del servei en
cas de l'extinció del contracte, be sigui pel seu compliment o per la resolució anticipada per
qualsevol de les causes previstes en el PCA del contracte.
5.1. Suport a la devolució del servei
L'adjudicatari proporcionarà suport durant un període anterior a l'acabament o cancel·lació
anticipada del contracte i que consistirà en la devolució del servei i la cooperació en la
transferència del coneixement a l'OMD o a un possible nou adjudicatari.
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Aquest suport inclourà, sense caràcter limitatiu, totes les accions necessàries per garantir un
correcte traspàs del servei Open Data BCN que s’efectuaran durant un període no inferior a 2
mesos abans de la finalització prevista del contracte.
Per rebre el suport a la devolució del servei, l'OMD sol·licitarà aquest per escrit a l’adjudicatari
amb l’antelació suficient abans de la data de finalització del contracte, havent l'adjudicatari de
proporcionar aquesta ajuda en les condicions que es descriuen a continuació.
L'OMD quedarà exempt de complir aquest termini de preavís, en el supòsit d'una cancel·lació
anticipada que s'hagi produït com a conseqüència de l'incompliment o compliment defectuós
per part de l'adjudicatari.

5.2. Pla de devolució del servei
L’adjudicatari prepararà i presentarà en un termini no superior a tres mesos des de l’inici de la
prestació del servei, un Pla inicial de Devolució del Servei amb els objectius, continguts i
requeriments mínims que es detallen a continuació. Aquest Pla serà validat per l'OMD i
l’adjudicatari l’haurà d’anar actualitzant trimestralment, en funció de :


Les modificacions en l'abast de la prestació dels serveis.



Els canvis en les condicions de realització dels serveis.



A petició de l'OMD.

Tant el Pla de Devolució inicial com les seves actualitzacions hauran de contenir, com mínim, la
següent informació:


Objectius i abast.



Supòsits i condicions.



Identificació de riscos i el seu tractament.



El model de gestió entre l'adjudicatari, l'OMD i possibles tercers implicats.



Recursos humans de l’Oficina Tècnica o personal complementari dedicats per
l’adjudicatari. Detallarà els perfils que s’hi dedicaran, les tasques i les hores
emprades en les diverses fases del procés.



Recursos tècnics i humans necessaris de l'OMD, així com les tasques que seran
de la seva responsabilitat, tot i què aquestes han de ser les imprescindibles i
bàsicament dedicades a la coordinació dels equips de l’adjudicatari amb el nou
operador del servei.
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Inventaris detallats i el tractament proposat per a cada un dels següents
elements, si aplica:
o Software
o Evolutius/projectes en curs.
o Eines de gestió.
o Contractes amb tercers.
o Maquinari.
o Llicències de programari.



Planificació estimada (tasques, fites, traspàs d’actius) incloent (si escau) la data
d'inici de l'execució del pla de devolució .



Criteris de finalització (si escau) del pla de devolució .



El pla detallat de traspàs dels coneixements precisos que siguin necessaris per al
traspàs dels serveis.



Proporcionar la informació tècnica existent sobre la configuració dels serveis de
l'OMD i els procediments d'operació dels mateixos, així com les bases de dades
de coneixement associades.



Proporcionar tota la informació disponible sobre els ANS vigents en el moment
de l’execució del pla de devolució.



Utilitzar els mètodes necessaris que permetin assegurar el traspàs total dels
serveis (per exemple, formació específica relativa a la prestació dels serveis si
fos necessària).



Lliurament de la documentació generada en la prestació dels serveis.



Com a pas final de l’entrega del servei, l’adjudicatari entregarà a l'OMD una
certificació escrita conforme ha destruït totes les dades del servei Open Data
BCN en possessió de l’adjudicatari.

5.3. Migració de la infraestructura i equipament hardware
L'adjudicatari s'haurà de comprometre a prestar tota l'assistència tècnica necessària per a la
migració de totes les dades i mòduls a la nova infraestructura, si aplica, d'acord amb el que
estableix el "Suport a la devolució del servei".
Els drets d'ús sobre els actius de maquinari i programari proporcionats per l'adjudicatari a
l'OMD, d’existir, es mantindran vigents fins a la finalització del període de migració o transició
dels serveis de què es tracti, conforme al pla de devolució.
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5.4. Govern de la devolució del servei
L'elaboració i execució del pla de devolució, el desenvolupament de totes les activitats i la
decisió sobre la finalització del procés, es realitzarà d'acord amb els mecanismes de govern de
servei descrits en el present plec.
5.5. Costos del suport a la devolució del servei
La devolució del servei no comportarà cap cost associat per a l'OMD, ni per a un possible futur
adjudicatari. Per tant, ni l'elaboració del pla de devolució (la versió inicial i les seves
actualitzacions), ni la seva execució, ni el propi lliurament del servei incloent la transferència del
coneixement, podran ser facturades a l'OMD o al futur adjudicatari del servei.

6. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
A continuació es detallen les condicions d’execució del present contracte.
6.1. Lloc de prestació del contracte
Els serveis objecte del contracte es prestaran des de les instal·lacions del proveïdor, essent
obligació de l’adjudicatari l’aportació de les eines necessàries per a la prestació d’aquest servei
en forma remota i assumint els costos de tots els mitjans necessaris per aquesta modalitat de
prestació.
Tot i això, en les ocasions que es requereixi per causes justificades, es podrà demanar el
desplaçament a les oficines de l'OMD, essent obligació de l’adjudicatari l’aportació de les eines
que siguin necessàries per a la prestació dels serveis. En concret i entre d’altres, les reunions
amb l’equip responsable del servei de l'OMD i amb els usuaris interns es podran fer en
qualsevol dependència municipal de la ciutat de Barcelona. Pel que fa a la formació, s’haurà de
dur a terme en les dependències que l'OMD determini.
Excepcionalment, el consultor de suport en temes de comunicació i difusió i donat la tipologia
de les seves funcions, entre les que poden estar també les formatives, s’ubicarà físicament de
forma continuada a les dependències municipals si així ho determina l’OMD.
En cas que la prestació del servei es realitzi des de les oficines de l’OMD el prestatari estarà
obligat a utilitzar els seus propis equips informàtics d’usuari: PC, ordinador portàtil i/o qualsevol
altre dispositiu d’informàtica mòbil que consideri necessari. En cap cas l’OMD proveirà dels
dispositius informàtics ni telefònics al proveïdor.
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La instal·lació i configuració de l’estàndard corporatiu municipal serà a càrrec de l’adjudicatari
sota la supervisió dels equips especialitzats de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI).

7. RECURSOS HUMANS
Els licitadors dimensionaran l’equip de treball que posaran a disposició del contracte tenint en
compte que haurà de ser el necessari per assegurar les funcions que són objecte del mateix i que
permeti mantenir un model de relació fluid amb l’OMD i amb els agents que participen en el servei
i també d’acord amb les diverses tipologies i casuístiques de treball que s’haurà de tractar i
resoldre.
Cal fer èmfasi en que aquest no és un contracte per hores, és un contracte de serveis i la dotació
de recursos ha de ser suficient per assolir totes les tasques que li seran exigides i que tenen una
dimensió aproximada a la que es detalla a l’Annex 3.
El proveïdor proposarà l’equip de treball adequat i n’assegurarà la seva estabilitat mentre estigui
vigent el contracte. L'OMD considera i exigeix que serà necessari que estigui integrat, com a
mínim, amb els següents perfils amb l’experiència i funcions que es detallen en els apartats
següents.
7.1. Funcions per perfil
Els perfils professionals mínims son:
Perfil

Responsabilitat


Responsable
del contracte

Màxim responsable i interlocutor de l’empresa adjudicatària amb
l’OMD.
 Responsable de l’adequació dels recursos humans al servei.
 Responsable de la qualitat dels serveis inclosos en aquest contracte
 Gestiona la planificació, el correcte avanç i consecució de les fites de
les activitats previstes i la provisió en temps.
 Responsable de la instal·lació i posada en marxa inicial del portal.
 Gestiona els riscos i desviacions.
 Gestió de les reunions dels comitès de seguiment i direcció on
presenta els informes de gestió, seguiment i direcció.
 Suport i assessorament estratègic a la presa de decisions en els
òrgans de decisió del contracte.
Responsable de la realització de les tasques operatives del servei:


Consultor

Del funcionament de la plataforma i del manteniment de tot el
servei.
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sènior
funcionaltècnic CKANDrupal







De la presa de requisits i els anàlisis tècnics i funcionals.
Del control i seguiment de les implementacions.
De la preparació, revisió i tancament de tots els lliurables.
Del disseny de la formació.
Garanteix la qualitat global del servei

Amb disponibilitat per assistir a reunions presencials periòdiques de
coordinació i seguiment del projecte.
Consultor
júnior
funcional tècnic de
suport CKANDrupal

Consultor
júnior de
suport en
tasques de
comunicació i
difusió

Consultor
expert en
estratègia
sobre dades
obertes



Responsable de l’operativa diària, defineix, gestiona i executa les
accions tècniques a realitzar en la plataforma.




Responsable del manteniment, desenvolupament i la implementació
dels evolutius.
Intervé en la resolució de les incidències i en la gestió de les peticions
dels usuaris externs.



Garanteix la qualitat del servei.



Suport al servei Open Data BCN en tasques de comunicació i difusió.



Preparació i revisió de documentació per a les presentacions del
servei Open Data BCN en esdeveniments o sessions de diferent caire
en que participa l’OMD.



Imparteix sessions formatives sobre l’operativa del backoffice al
personal responsable de datasets publicats.



Gestió i explotació de l'eina del ticketing.



Recolzament expert en estratègia sobre:
- dades obertes
- portals desenvolupats amb software lliure.



Elaboració i presentació dels informes semestrals d’acord amb
els apartats 3.3.5. i 4.1 d’aquest Plec.

7.2. Característiques acadèmiques i professionals
Perfil

Responsabilitat

Cal que acrediti, durant els darrers 5 anys, una experiència mínima de 3
Responsable del anys amb rol de Responsable de contracte en projectes o serveis en el
sector públic relacionats amb Open Data i amb eines CKAN i Drupal.
contracte
Haurà d’haver participat almenys en dos projectes d’aquestes
característiques amb aquest rol.
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Acreditarà, durant els darrers 4 anys, 3 anys d’experiència en els quals
haurà d’haver participat, com a mínim, en dos projectes amb aquest rol
Consultor sènior de Consultor en projectes o serveis en el sector públic relacionats amb
funcional-tècnic Open Data i utilitzant eines CKAN i Drupal.
També acreditarà competència bàsica professional amb llengua anglesa i
competència professional completa en llengües catalana i castellana.
Acreditarà, durant els darrers 3 anys, 2 anys d’experiència en els quals
haurà d’haver participat, com a mínim, en dos projectes amb aquest rol
Consultor júnior de Consultor en projectes o serveis en el sector públic relacionats amb
funcional-tècnic Open Data i utilitzant eines CKAN i Drupal.
També acreditarà competència bàsica professional amb llengua anglesa i
competència professional completa en llengües catalana i castellana.
Acreditarà, durant els darrers 3 anys, 1 any d’experiència mínima en el rol
de suport en tasques relacionades amb portals de dades obertes
Consultor júnior desenvolupats en CKAN i Drupal, incloent entre elles les de formador/a.
Ha d’acreditar coneixement i experiència en la utilització d’eines de
de suport en
presentació i gestió de projectes, de disseny gràfic, de redacció de
tasques de
continguts web i també domini de les xarxes socials.
comunicació i
difusió
També acreditarà competència professional completa en llengües
catalana, castellana i anglesa. ( la competència en llengua anglesa avalada
per un certificat oficial de Nivell C1, com a mínim, serà objecte de
valoració)
Acreditarà:


Titulació superior universitària.



Experiència mínima de tres anys com a consultor en projectes o serveis
del sector públic sobre dades obertes.



Haver participat en el disseny i desplegament de l’estratègia de dades
obertes en un mínim de 5 organitzacions públiques.

Consultor en
estratègia en
dades obertes


La participació com a expert en dades obertes en esdeveniments i
congressos d’àmbit nacional i/o internacional.
Aquest perfil ha de tenir un background tècnic, atès que l’assessorament
que ha de prestar està directament relacionat amb l’àmbit informàtic i
tecnològic.

Els licitadors, en la seva oferta, hauran d’aportar una declaració responsable amb el compromís
explícit de posar a disposició del contracte un equip de treball que compleixi amb els requisits
mínims exigits en aquest apartat, d’acord amb el que s’estableix al PCA.
L'OMD es reserva el dret de verificar les capacitats del personal que participa en el contracte
tant a l’inici del contracte com en qualsevol moment durant la seva vigència i rebutjar-lo en cas
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que no compleixin amb els requisits exigits. Les despeses que es derivin com a conseqüència de
canvis en l’equip adscrit al contracte aniran a càrrec de l’adjudicatari.
L’empresa adjudicatària haurà de mantenir l’equip de treball adscrit al contracte durant tota la
vigència d’aquest. En cas que s’hagi de produir la substitució d’algun membre de l’equip, que
no sigui per causes de força major, l’adjudicatari ho comunicarà a l'OMD i la substitució s’haurà
de fer per un perfil que com a mínim tingui les mateixes característiques professionals i
tècniques que les exigides en aquesta clàusula.
A més, en cas de substituir algun membre de l’equip de treball, s’exigirà el següent:
o Un període de formació, a càrrec de l’adjudicatari, pel nou membre que s’incorpori a
l’execució del contracte.
o Un període de coexistència, d’un mínim d’un mes, entre la persona que causa baixa i la
persona que s’incorpora.

8. PRESSUPOST DEL CONTRACTE
Aquest contracte entrarà en vigor el dia 9 d’abril de 2019, o el dia següent a la seva formalització
si és posterior i tindrà una durada màxima de vint-i-cinc mesos. Tindrà un import total màxim de
128.650,99€, IVA exclòs, que aplicant l’IVA del 21%, vigent (27.016,71 €) suposa un import total de
155.667,70 €. Aquest import anirà a càrrec dels pressupostos de despeses corrents de l'OMD dels
exercicis 2019, 2020 i 2021 amb el següent detall, inclòs l’IVA:
PERÍODE

TOTAL BASE

IVA

TOTAL AMB
IVA

De l'inici de la prestació del
servei fins a 31/12/2019 (
màxim 7 mesos i 23 dies)

41.500,32

8.715,07

50.215,39

Des de 1/1/2020 a
31/12/2020 (12 mesos)

64.325,50

13.508,35

77.833,85

Des de 1/1/2021 a 8/5/2021
(4 mesos i 8 dies)

22.825,17

4.793,29

27.618,46

128.650,99

27.016,71

155.667,70

Els licitadors presentaran la seva millor oferta econòmica a tant alçat pel conjunt de les
prestacions objecte del contracte, I.V.A. inclòs, d’acord amb el model de proposta econòmica que
s’adjunta en el PCA.
L’import total d’adjudicació serà l’import de l’oferta pel licitador IVA exclòs, afegint-se a aquest
import el 21% d’IVA.
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La facturació dels serveis objecte d’aquest contracte es farà d’acord amb els terminis d’execució
establerts a l’apartat 9 d’aquest plec.

9. TERMINIS D’EXECUCIÓ, FITES I FACTURACIÓ
El contracte té una durada màxima de 25 mesos. En aquest període s’estableixen 2 fites
diferenciades:

FITA

DATA D'INICI

DATA FINAL

FACTURACIÓ
SOBRE EL VALOR
DEL CONTRACTE

1. INICI DEL CONTRACTE, EXECUCIÓ
DEL PLA DE TRASPÀS PER A LA
POSADA EN MARXA DEL SERVEI

EL DIA SEGÜENT A LA
FORMALITZACIÓ DEL 8 DE MAIG DE 2019 SENSE FACTURACIÓ
CONTRACTE

2. INICI DE LA PRESTACIÓ INTEGRAL
DEL SERVEI OPEN DATA BCN

EL DIA 9 DE MAIG DE
2019

FINALITZACIÓ DEL A L'ACABAMENT DE
CONTRACTE ( 24
CADA TRIMESTRE
MESOS)
NATURAL

Les tasques de la fita 1 no es facturaran doncs corresponen al període que l’adjudicatari està
efectuant les tasques prèvies de posada en marxa. A partir de llavors, els serveis es facturaran
coincidint amb el darrer dia de cada trimestre natural proporcionalment al valor final de
l’adjudicació, llevat el darrer període que es facturarà a l’acabament del contracte.
L’endarreriment i/o l’incompliment per part del contractista dels terminis màxims previstos de
realització de les fites aquí determinades poden ser objecte de sanció, si la causa li és imputable. El
règim de sancions està regulat al PCA d’aquest contracte.
A aquestes fites es podran afegir altres relacionades amb la implantació de les funcionalitats a les
que s’hagi compromès l’adjudicatari voluntàriament al presentar la seva oferta. En aquest supòsit,
el seu incompliment es tractarà d’acord amb el que es preveu al paràgraf anterior.
Es considerarà que la fita s’ha realitzat correctament quan s’hagi validat pel responsable del
contracte de l'OMD.

10. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ
A les diferents clàusules d’aquesta secció es fa referència a Ajuntament de Barcelona,
Administració Municipal i a l’OMD indistintament. S’ha d’entendre que l’OMD, com part de
l’organització i administració municipal que és, actua en nom del propi l’Ajuntament de Barcelona
pel que fa referència als fitxers, sistemes d’informació i/o infraestructures.
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10.1. SEGURETAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES
L'OMD ha adoptat com a marc de referència per a la Seguretat dels Sistemes d’Informació el
conjunt de bones pràctiques internacionalment reconegudes que desenvolupa la norma ISO27002:2005.
L’OMD, adscrit orgànicament a la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, es troba
subjecte al Principi de Legalitat i posa especial èmfasi en el compliment de les obligacions legals
que es deriven del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, General de Protecció de Dades, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del
Reglament que la desenvolupa, de la Llei 11/2007 d’Accés dels Ciutadans als Serveis Públics, així
com de la resta de l’ordenament jurídic que sigui d’aplicació.
Pel que fa als aspectes propis de seguretat quan per l’objecte del contracte sigui d’aplicació es
tindrà especial cura de preveure que els productes finals compleixin amb el que estableix el
RD 3/2010 de 8 de gener pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’Àmbit de
l’Administració Electrònica.
Les empreses licitadores s’obliguen a vetllar pel compliment de la legislació vigent aplicable a
l’objecte del contracte i especialment pel que fa referència a la protecció de dades de caràcter
personal.

10.2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La propietat intel·lectual dels treballs realitzats a l’empara d’aquest contracte pertany a
l’Ajuntament de Barcelona de forma exclusiva. Els productes o subproductes derivats, no
podran ser utilitzats sense la deguda autorització prèvia.
L’accés a informació i/o productes protegits per la propietat intel·lectual, propietat de
l’Ajuntament de Barcelona, necessaris per a la prestació del servei contractat no pressuposa en
cap cas la cessió de la mateixa.
L’empresa contractada accepta expressament que els drets d’explotació dels productes derivats
d’aquest plec corresponen única i exclusivament a l’Ajuntament de Barcelona. Així doncs, el
contractat cedeix, amb caràcter d’exclusivitat, la totalitat dels drets d’explotació dels treballs
objecte d’aquest plec, inclosos els drets de comunicació pública, reproducció, transformació o
modificació i qualsevol altre dret susceptible de cessió en exclusiva, d’acord amb la legislació
sobre drets de propietat intel·lectual.
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10.3. CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre
qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la participació en la present
licitació, o, amb ocasió del compliment del contracte, especialment els de caràcter personal,
que no podran copiar o utilitzar com a finalitat diferent a les que la informació té designada.
L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota la
informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a subministrar-la només
al personal autoritzat per l’Ajuntament de Barcelona.
Quan l’objecte del contracte sigui la construcció i/o el manteniment de Sistemes d’Informació
i/o Infraestructures Tecnològiques, el deure de secret inclou els components tecnològics i
mesures de seguretat tècniques implantades en els mateixos.
L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es puguin
produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les mesures
necessàries per garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i necessitat de conèixer, per
part del personal participant en el desenvolupament del contracte.
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa contractada es compromet a retornar tota la
informació facilitada per l’Administració Municipal i destruir amb les garanties de seguretat
suficients totes les còpies que restin en el seu poder.

10.4. TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’adjudicatari s’obliga a tractar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés en ocasió
del compliment del present contracte d’acord amb les instruccions dictades per l’Ajuntament
de Barcelona, sense que en cap cas les pugui aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a
aquell compliment, ni comunicar-les, ni tan sols per a la seva conservació, a d’altres persones, i
tindrà de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de contractació la consideració
d’encarregat del tractament.
1.- L’adjudicatari resta obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal
a les quals tingui accés en ocasió del compliment del present contracte, obligació que
subsistirà, fins i tot, un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte,
per resolució o per qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest contracte.
Així mateix, l’adjudicatari ha de guardar reserva respecte de les dades o antecedents dels quals
hagi tingut coneixement en ocasió del present contracte. En aquest sentit, la documentació i
informació a la qual tingui accés l’adjudicatari té caràcter confidencial, i no podrà ser objecte de
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reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer cap tractament ni
edició, informàtica o no, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit d’execució
directa del present contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir
l’entitat que presta el servei objecte d’aquest.
Si l’accés a les dades es fa als locals de l’Ajuntament de Barcelona, o si es fa de forma remota
exclusivament a suports o sistemes d’informació de l’Ajuntament, l’adjudicatari té prohibit
incorporar les dades a d’altres sistemes o suports sense autorització expressa i haurà de
complir amb les mesures de seguretat establertes en el document de seguretat del responsable
del tractament.
En tot cas, i sens perjudici d’altres mesures a adoptar d’acord amb la normativa vigent en
matèria de protecció de dades personals, només podran accedir a les esmentades dades de
caràcter personal, informacions i documentació les persones estrictament imprescindibles per
al desenvolupament de les tasques inherents al propi encàrrec. Totes elles seran advertides per
l’adjudicatari del caràcter d’informació confidencial i reservada i del deure de secret als quals
estan sotmeses, i aquell serà responsable del compliment d’aquestes obligacions per part del
seu personal.
2.- L’adjudicatari/ària manifesta que té implantades les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal a les quals
tindrà accés en ocasió de l’execució del present contracte, tot evitant-ne la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, i en estricte
compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Aquestes mesures de seguretat implantades per l’adjudicatari són les corresponents al nivell
bàsic i són d’aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i
persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell
reglament.
Quan el compliment del present contracte es faci en el local de l’Ajuntament o l’accés sigui
remot, l’adjudicatari s’obliga a adoptar les mesures de seguretat previstes en el document de
seguretat del fitxer municipal corresponent. En el cas que el servei sigui prestat en els locals del
mateix adjudicatari, aleshores aquest haurà d’elaborar un document de seguretat, en els
termes establerts en la normativa reglamentària sobre la protecció de dades de caràcter
personal, o completar el que ja hagués elaborat, en el seu cas, tot identificant el fitxer o
tractament i el responsable del mateix i incorporant les mesures de seguretat a implantar en
relació amb aquest tractament.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de posar en coneixement de l'Ajuntament de Barcelona,
immediatament després de ser detectada, qualsevol sospita o constatació d’eventuals errors o
incidències que poguessin produir-se en el sistema de seguretat de la informació.
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3.- L'OMD podrà designar, en qualsevol moment, durant la vigència del present contracte, a
personal intern o extern per a verificar que l’adjudicatari té implantades les mesures
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
4.- Durant la vigència del contracte l’adjudicatari haurà de conservar qualsevol dada objecte de
tractament, llevat que rebi indicacions en sentit contrari de l'Ajuntament de Barcelona.
5.- Una vegada executat el present contracte, l’adjudicatari haurà de destruir i/o retornar a
l'Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò que s’estableixi legalment o les indicacions que li
transmeti aquest, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de tractament per
part d’aquell durant la vigència del mateix, juntament amb els suports o documents en què
consti alguna dada de caràcter personal. El retorn de les dades a l’Ajuntament de Barcelona es
durà a terme en el format i els suports utilitzats per l’adjudicatari per al seu emmagatzematge.
En el cas que alguna previsió legal exigeixi la conservació de les dades, o de part d’elles,
l’adjudicatari haurà de conservar-les, degudament bloquejades, per impedir-ne l’accés i el
tractament en tant en quant puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb
l'Ajuntament de Barcelona.
6.- En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a l’establerta, o
les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del present contracte o les instruccions
de l'Ajuntament de Barcelona, l’adjudicatari serà considerat responsable del tractament i
respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les possibles reclamacions que
es puguin produir al respecte.
L'Ajuntament de Barcelona repercutirà en l’adjudicatari els costos corresponents a les sancions
i/o indemnitzacions a què hagi de fer front que s’haguessin originat directa o indirectament pel
deficient i/o negligent tractament de dades de caràcter personal realitzat per l’adjudicatari. En
tot cas, l’adjudicatari s’obliga a mantenir indemne l'Ajuntament de Barcelona de totes les
despeses o altres conseqüències negatives que se li puguin originar a causa dels esmentats
tractaments, sancions i/o indemnitzacions.
En el supòsit que el contractat hagués de subcontractar a un tercer l’execució parcial del
contracte, i que aquesta execució comporti el tractament de dades de caràcter personal per
part d’aquell, el contractat actuarà en nom i per compte de l' Ajuntament de Barcelona, el qual
haurà d’autoritzar expressament i per escrit l’esmentada subcontractació.
L’empresa contractada s’obliga a comunicar a l'Ajuntament de Barcelona quins treballs seran
objecte de subcontractació i quines seran les empreses que els realitzaran. Amb el permís
exprés i escrit de l’Ajuntament de Barcelona, i actuant en nom i representació d’aquest,
l’empresa contractada formalitzarà el corresponent contracte amb la empresa o empreses
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subcontractades que, als efectes de l’aplicació de la normativa de protecció de dades, tindran la
consideració d’encarregats de tractament de l'Ajuntament de Barcelona. Aquests contractes
s’afegiran com annex al contracte administratiu que formalitza aquesta adjudicació.
El tractament de dades realitzat per part del subcontractista haurà de complir amb la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i s’ajustarà així mateix a les
obligacions assumides pel contractista i a les instruccions específiques que li doni l' Ajuntament
de Barcelona al respecte.

10.5. PROGRAMARI
L’empresa contractada disposarà del programari necessari pel desenvolupament dels serveis
contractats.
Si l’Administració Municipal ho considera necessari, es podrà instal·lar programari en els equips
de l’empresa contractada, sempre sota la responsabilitat de l’empresa contractada, amb la
finalitat d’obtenir una correcta prestació dels serveis contractats. Les llicències de software
necessàries per desenvolupar el servei correran a càrrec de l’adjudicatari.
L’Administració Municipal continuarà essent la propietària o, en el seu cas, titular dels drets de
propietat intel·lectual que li corresponen sobre el programari i bases de dades instal·lats en les
màquines de l’empresa contractada, sense que la corresponent llicència d’ús suposi
transferència o cessió, total o parcial de la titularitat, ni autorització per la seva utilització amb
una finalitat diferent a la definida en el contracte de prestació de serveis.
L’empresa contractada donarà a conèixer, a tot el personal adscrit a la prestació dels serveis, el
contingut d’aquesta clàusula amb respecte al programari, sistemes operatius i bases de dades
cedides per l’Administració Municipal, i la seva obligació de:


No reproduir-los.



No transmetre’ls a un altre sistema .



No modificar, adaptar, cedir, ni realitzar qualsevol altre activitat sobre el programari
cedit, sense l’autorització de l’Administració Municipal.



No divulgar, publicar, ni posar a disposició d’altres persones diferents a les autoritzades.



Fer-ne ús únicament i exclusivament per a les tasques encomanades, incloses en els
serveis contractats
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10.6. COMUNICACIONS EXTERNES
L’empresa contractada disposarà dels mitjans materials i el maquinari necessari per a la
connexió amb els Sistemes d’Informació de l’Administració Municipal, sent els costos de
connexió a càrrec de l’empresa contractada.
La connexió és realitzarà seguint els protocols de seguretat per a les comunicacions externes
establerts per l'Administració Municipal.
L’empresa contractada serà la responsable de custodiar correctament els certificats digitals
lliurats per la interconnexió segura de xarxes i de demanar la seva revocació una vegada
finalitzada la prestació del servei. Així mateix, serà responsable subsidiària de l’ús dels
certificats personals individuals lliurats als seus empleats pel desenvolupament del producte o
servei.
La gestió dels certificats es realitzarà d’acord amb l’estàndard per la protecció i custòdia dels
certificats digitals establert per la Direcció de Seguretat de l’Institut Municipal d’Informàtica
(IMI) de l’Ajuntament de Barcelona.
10.7. SEGURETAT DELS EQUIPS, PROGRAMARI I INFORMACIÓ
L’empresa contractada es compromet a vetllar per la seguretat dels equips on es trobin
instal·lats els programes, bases de dades i informació de l’Administració Municipal, així com per
la seguretat en els canals de comunicació emprats. Per tant, prestarà els seus serveis guardant
estrictament les mesures de seguretat necessàries, amb la finalitat d’evitar la pèrdua
d’informació, així com danys, pèrdua o deteriorament dels programes i bases de dades
utilitzades que siguin propietat de l’Administració Municipal.

10.8. PERSONAL EXTERN
El responsable del contracte per part de l’adjudicatari durà a terme de forma correcta la gestió
del personal i els aspectes relacionats amb la seguretat de la informació.
L’empresa contractada està obligada a implantar els mecanismes i controls necessaris per a
garantir la confidencialitat, privacitat, integritat i continuïtat de la informació de l’Administració
Municipal, i de donar-los a conèixer al seu personal.
El responsable del contracte per part de l’adjudicatari, abans de l’inici de la prestació del servei
objecte del contracte, haurà de notificar al seu personal qualsevol obligació a la que l’empresa
estigui sotmesa per contracte, formar al seu personal en la política i instruccions de
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l’Administració Municipal que els sigui d’aplicació, i fer signar al seu personal un document
d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació i protecció de dades de
caràcter personal de l’Administració Municipal. L’empresa contractada haurà de mantenir
disponible en tot moment la informació o treballs resultants de l’objecte del contracte, amb la
finalitat de comprovar el compliment de les mesures i controls previstos en aquest apartat.
El responsable del contracte per part de l’adjudicatari haurà de mantenir actualitzada, i en tot
moment disponible, una llista de les persones adscrites a l’execució del contracte on s’indicarà
la data en que van rebre la formació en política i instruccions de l’Administració Municipal, així
com el document d’acceptació de les obligacions relatives a la seguretat de la informació.
El document d’acceptació de les obligacions signat per les persones adscrites a l’execució
d’aquest contracte serà entregat al responsable del contracte de l'OMD en l’inici del contracte.

10.9. PROPIETAT DE LA INFORMACIÓ
Independentment de la modalitat del servei contractat, la informació tractada per a la gestió
del servei que cobreixi finalitats i funcionalitats i serveis pròpies de l’ Ajuntament o de l'OMD
ubicada al CPD on el proveïdor l’hagi hostatjat , és propietat de l’Ajuntament de Barcelona o de
les Entitats i Organismes corresponents de l’Administració Municipal (Grup Municipal).

10.10. DEVOLUCIÓ DE LA INFORMACIÓ
Un cop finalitzat el present contracte, l’empresa es compromet a destruir amb les garanties de
seguretat suficients i/o a retornar tota la informació facilitada per l’Administració Municipal,
així com qualsevol altre producte obtingut com a resultat del present contracte.
El retorn contemplarà la informació propietat de l’Ajuntament, les dades de caràcter personal
que hagin estat objecte de tractament durant la vigència del contracte, així com tots els
productes i programaris que siguin propietat de l’Ajuntament juntament amb els suports o
documents en que consti alguna dada propietat d'aquest.
El retorn de les dades a l’Ajuntament de Barcelona o en un tercer designat, es durà a terme en
el format i els suports que s’acordaran en el moment de planificar i detallar el pla de devolució
del contracte.

Màrius Boada i Pla
Director de l’Oficina Municipal de Dades
Ajuntament de Barcelona
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11. ANNEXOS
11.1. ANNEX 1 : ACLARIMENTS I DUBTES
Si és de l’interès dels licitadors sol·licitar informació per la presentació de l’oferta, l'OMD posarà
a disposició la següent adreça de correu on els licitadors podran fer les seves consultes:
opendata@bcn.cat
En l’assumpte del correu indicar el número de l’expedient o contracte
En cas de no obtenir resposta, contactar amb la Responsable del Servei Open Data a l'OMD, al
telèfon 93 4027918.
S’atendran les sol·licituds d’informació fins a 3 dies laborables abans de la data límit de
presentació d’ofertes.
Es convocarà una sessió informativa per tal d’aclarir als licitadors interessats en presentar
oferta tots els dubtes que els puguin sorgir. Aquesta sessió es celebrarà a partir dels 7 dies
hàbils posteriors al dia següent de la data de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). El lloc, el dia i l’hora d’aquesta sessió es publicarà a
l’anunci de licitació en el perfil del contractant (www.bcn.cat/perfildecontractant).
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11.2. ANNEX 2 : INFRAESTRUCTURA

Actualment l'entorn de producció i preproducció es treballa amb 2 màquines, mentre que a
l’entorn de desenvolupament és suficient amb una única. Les seves característiques són
o Ubuntu 14.04 64bit
o 4 GB RAM
o 100 GB disc dur
o Dual core
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11.3. ANNEX 3 : DIMENSIONAMENT DE LES TASQUES DE L’OFICINA TÈCNICA
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11.4. ANNEX 4 : GUIA DE PUBLICACIÓ DE DATASETS AL PORTAL OPEN DATA BCN
Es proporcionarà sota demanda, mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça indicada a
l’Annex 1 d’aquest PPT.
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11.5. ANNEX 5: DOCUMENT FUNCIONAL BACKOFFICE OPEN DATA BCN
Es proporcionarà sota demanda, mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça indicada a
l’Annex 1 d’aquest PPT.
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11.6. ANNEX 6: IRIS
Es proporcionarà sota demanda, mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça indicada a
l’Annex 1 d’aquest PPT.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Marius Boada Pla el dia 16/01/2019 a les 14:04, que informa.

