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Sol·licitud de solucions TIC
de conformitat amb l'acord del Govern de la Generalitat de data 15 de gener de 2019, pel qual s’aprova el model de relació entre
la Generalitat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Dades de la solució sol·licitada
Descripció de la necessitat
Disseny, desenvolupament i posada en servei del gestor de sortides corporatiu per automatitzar la tramitació de comunicacions i
notificacions a la ciutadania i a l’Administració.

Justificació de la necessitat
Actualment no existeix una solució transversal per l’enviament i gestió de circuits de notificacions i comunicacions cap els ciutadans i
empreses i cada departament ho gestiona de manera diferent i heterogènia. Amb l’objectiu d’homogeneïtzar i eficientar els circuits de
notificacions i comunicacions cap el ciutadà cal desenvolupar una aplicació que permeti fer aquesta gestió i la millor arquitectura sota la
que desenvolupar-la és a través de l’arquitectura de serveis de la PICA, que ja aglutina la majoria de serveis transversals de la
Generalitat de Catalunya i per tant permetrà aprofitar sinèrgies en el tractament de cues de tramitació de peticions massives i
desacoblament amb els emissors finals dels serveis que principalment són l’eNOTUM i Correus Postal.

Import total de la sol·licitud de solucions TIC
623.187,90 € (IVA inclòs)

Planificació, detall econòmic i certificat d’existència de crèdit
Any

Tipus encàrrec

Família solucions

2023

Altres serveis TIC Sistemes d’informació
(no telco)

Compte facturable

Centre de cost

Import sense IVA
623.187,90 €

Import amb IVA
623.187,90 €

Centre de cost GECAT

Responsable de la gestió i de les TIC (coordinador/a CTTI si escau)
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Montserrat Muñoz Moreno

Directora àrea TIC

Barcelona

Signatura

Dades de la unitat sol·licitant
Nom de la unitat

Dependència orgànica

Codi client

Departament de la Presidència

Departament de la Presidència

W37

Nom i Cognoms

Càrrec

Eva Ladrón Olivares

Directora de Serveis del Barcelona
Departament de
Presidència

Localitat

Signatura

Aplicació
Número de la
pressupostària
reserva
PR0117
2000350122
D/228000500/12
10/0000
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Informe de fiscalització (si escau)
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Jordi Serra Catalán

Interventor Delegat

Barcelona

Signatura

Resolució de l’òrgan competent
Resolc aprovar la sol·licitud esmentada per un import de 623.187,90 € (IVA inclòs)
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Núria Cuenca León

Secretaria General
Presidència

Barcelona

Signatura

Acceptació de la sol·licitud
Nom i Cognoms

Càrrec

Localitat

Xavier Milà Vidal

Director-Gerent

L'Hospitalet de Llobregat

Signatura
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Annex. Detall del projecte
Títol
Disseny, desenvolupament i posada en servei del gestor de sortides corporatiu per automatitzar la tramitació de comunicacions i
notificacions a la ciutadania i a l’Administració.

Objectiu
Desenvolupament de l'aplicació transversal per la gestió dels circuits de Notificacions i comunicacions electròniques i postals per la
Generalitat de Catalunya com a servei de la PICA

Justificació de la necessitat, idoneïtat i/o oportunitat
Actualment no existeix una solució transversal per l’enviament i gestió de circuits de notificacions i comunicacions cap els ciutadans i
empreses i cada departament ho gestiona de manera diferent i heterogènia. Amb l’objectiu d’homogeneïtzar i eficientar els circuits de
notificacions i comunicacions cap el ciutadà cal desenvolupar una aplicació que permeti fer aquesta gestió i la millor arquitectura sota la
que desenvolupar-la és a través de l’arquitectura de serveis de la PICA, que ja aglutina la majoria de serveis transversals de la
Generalitat de Catalunya i per tant permetrà aprofitar sinèrgies en el tractament de cues de tramitació de peticions massives i
desacoblament amb els emissors finals dels serveis que principalment són l’eNOTUM i Correus Postal.

Durada
2023

Cal que finalitzi l'execució a finals d'octubre del 2023
.

Planificació i detall econòmic
Any

Tipus encàrrec

Import sense
IVA
Altres serveis TIC No subjecte a Sistemes d’informació 623.187,90 €
(no telco)
IVA

2023

Tipus IVA

Família solucions

TOTAL

623.187,90 €

Import amb
IVA
623.187,90 €

Aplicació
Número de la
pressupostària reserva
PR0117
2000350122
D/228000500/12
10/0000

623.187,90 €

Impacte en necessitats de personal TIC
No

Avaluació de si és un actiu per a l’administració de la Generalitat i/o el seu sector públic
No

Impacte en la despesa de serveis recurrents i/o canvis evolutius recurrents de l'any en curs i els propers
Sí

Impacte a partir de l'octubre 2023

Projecte amb tractament de dades personals
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No

Projecte susceptible de ser cofinançat amb fons europeus
Sí

Aquest contracte està incorporat en Fons REACT.
Operació “EC01-038096 - Serveis digitals centrats en la ciutadania” – Cofinançament 100%
El projecte contribueix a la Transformació Digital dels serveis adreçats a ciutadans i empreses i de l’Administració Pública, ja
que té com a objecte desenvolupar serveis de qualitat que donin una resposta integrada i homogènia.
S'oferirà com un metaservei de tramitació de la PICA que agrega serveis individuals ja disponibles amb l'objectiu
d'automatitzar la tramitació de comunicacions i notificacions de la Generalitat cap a la ciutadania, empreses i Administracions.
Tipologia: FEDER 2014-2020 EP20 (REACT)

Codi operació: EC01-038096

Anàlisi de cost/benefici del projecte
Els projecte aporta els següents beneficis des d'un punt de vista funcional:
- Homogeneïtzar el circuit de notificació electrònica, postal i d’anuncis al DOGC i BOE per garantir els terminis i la correcta posada a
disposició de les notificacions enviades a ciutadans i empreses.
- Permet la integració dels sistemes d'informació dels organismes de la Generalitat ja siguin transversals o solucions verticals contra un
únic servei
- Ofereix una solució escalable que permet estalviar costos evitant duplicitats.
- Permetrà la contractació unificada i per volum dels serveis d’impressió i enviament postals per tal d’obtenir preus més competitius.
El projecte aporta els següents beneficis des d'un punt de vista tècnic, pel fet de desenvolupar-se com un producte de la PICA com a bus
d’integració de serveis:
- Aprofitar els serveis d’escalabilitat i tractament de cues i massius implementats dins de l’arquitectura de la PICA.
- Permet incorporar prestacions de monitoratge dels servei aprofitant la infraestructura actual de monitoratge de la PICA.
- Permet la reutilització dels serveis d’Oficina tècnica de la PICA per donar cobertura i suport a la integració dels BackOffices
- En cas de canvis en els serveis emissors d’Enotum, correu postal o d’impressió, les adaptacions només s’hauran de fer a la PICA
evitant els costos d’haver de modificar i sincronitzar tots els Backoffices que estiguin integrats en el servei.

Aplicacions vinculades a la sol·licitud de solucions
Aplicació existent
463

Plataforma d'integració i Col·laboració Administrativa (PICA)

