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1.- Introducció
Els darrers anys, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està consolidant una Plataforma
Smart City amb serveis per la integració i la millora de la gestió dels serveis de l'àmbit de la
seva competència.
La plataforma tecnològica s'està desenvolupant progressivament en base a un Model
Metropolità Smart City, format per components comuns (Integració, anàlisis, monitoratge,
sensors, actuadors, gestió d'actius, relació amb els ajuntaments, relació amb la
ciutadania...) i components operacionals especialitzats (gestió de l'espai públic, parcs,
platges, Riu Llobregat, gestió mediambiental...).
Les Rondes de Barcelona representen un actiu estratègic per a la mobilitat de l'àrea
metropolitana de Barcelona. Davant dels reptes que suposa la mobilitat i les oportunitats de
les innovacions tecnològiques, l’AMB s’ha fixat com a objectiu principal assolir l’excel·lència
en la gestió i manteniment de les Rondes de Barcelona assegurant un alt nivell de seguretat
i de satisfacció de l’usuari.

2.- Objecte del contracte

L’objectiu del present contracte s'encamina a millorar la gestió dels actius de les Rondes
per tal de millorar-ne la qualitat dels serveis que ofereix als usuaris i la seva seguretat així
com per garantir, també, un model de transport sostenible i solidari.
Aquest treball es planteja com la continuació de les fases anteriors del projecte Smart City,
executades en els darrers anys i que han permès a l’AMB liderar un procés de
transformació digital dels serveis al ciutadà dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El
projecte s’anomena Centre Unificat de Manteniment de les Rondes de Barcelona (CUMAN).
L'àmbit de gestió de les Rondes constitueix l'objecte d’aquesta licitació mantenint
l'estratègia de desenvolupament emprada fins ara: utilització de la plataforma Smart City
amb el desenvolupament específic per a les funcionalitats particulars. En aquest cas,
destaquem que donada la complexitat tecnològica dels sistemes d'informació actuals de la
gestió de les Rondes, es proposa una fase inicial per al desenvolupament de la solució
tecnològica, objectiu d'aquest plec, on hi conviuràn les noves funcionalitats en la plataforma
Smart City amb funcionalitats dels sistemes actuals (INGRID, SCADA...).
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El present contracte té per objecte la contractació dels serveis informàtics pel l’ampliació
de la plataforma d’SMART CITY de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de la
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AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

FREIXAS LEUCO, Núria (1 de 3)
Cap de Servei Innovació
Data signatura :21/05/2021 12:59:46
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

MARTINEZ GARCIA, Roberto (2 de 3)
Tècnic/a superior enginyer/a Infraestructures
Data signatura :21/05/2021 14:07:41
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

GULLON SANTOS, MARTIN (3 de 3)
Coordinador/a General Infraestructures
Data signatura :21/05/2021 14:12:52
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

Sota el marc d’aquest àmbit de competència es planteja l’evolució dels sistemes
d’informació que donen suport a les Rondes per tal de donar continuïtat a la millora del
servei de l’administració cap als ciutadans, així com per poder adaptar-se als nous reptes
metropolitans que trobem actualment en els àmbits de la mobilitat sostenible i social.

APROVAT

La capacitat d'integració entre sistemes (nous i actuals) i d'evolució cap a una arquitectura
més integrada, representen una de les claus estratègiques d'aquest projecte.
A continuació es concreten els objectius del projecte de desenvolupament CUMAN.
o Desenvolupament del quadre de comandament que ha de facilitar als tècnics de
l’AMB la gestió integrada de la informació.
o Integració tecnològica de la Plataforma Smart City amb sistemes del model de
gestió actual de les rondes
per fer conviure els sistemes actuals de
manteniment de les rondes amb les noves funcionalitats de la Plataforma Smart
City de l'AMB.
o Desenvolupament de l’APP dels tècnics de manteniment de les Rondes d’AMB
que ha de permetre la gestió del Centre Unificat de manteniment.
o Desenvolupament de l'app pels usuaris finals de les Rondes que pugui facilitar
informació completa i d’utilitat com ara recomanacions d’horaris d’us, accidents,
estat del tràfic….
o Desenvolupament del sistema de gestió d'emergències, inspeccions i indicadors
de qualitat.

o Desenvolupament del sistema de gestió smart de la il·luminació, factura elèctrica
i desglossament de consum elèctric.

La duració del contracte serà com a màxim de 17 mesos, a partir de la seva formalització
amb el següent desglòs per fases:
 Fase I (9 mesos): Inclou:
o Serveis transversals de la solució
o Quadre de comandament
o Integració tecnològica entre la plataforma Smart City i els sistemes actuals
o APP dels tècnics
o APP d’usuaris de Rondes
o Sistema de gestió d’emergències, inspeccions i indicadors de qualitat
 Fase II (5 mesos): Inclou
o Adaptació de l’APP dels tècnics a les noves funcionalitats desenvolupades en
fase II
o Adaptació de l’APP d’usuaris de Rondes a les noves funcionalitats
desenvolupades en fase II
o Llistat d’actius, manteniment predictiu, planificació de tall de carril i
reclamació patrimonial
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o Desenvolupament de Llistat d'actius, Manteniment predictiu, petició de tall de
carril, reclamació patrimonial.
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 Fase III (3 mesos): Inclou
o Adaptació de l’APP dels tècnics a les noves funcionalitats desenvolupades en
fase III
o Adaptació de l’APP d’usuaris de Rondes a les noves funcionalitats
desenvolupades en fase III
o Sistema de gestió Smart de la il.luminació, facturació elèctrica i eficiència
energètica de les instal.lacions

Per cada un dels components del projecte a desenvolupar, caldrà planificar el disseny
funcional i tecnològic, la construcció, les proves d’integració i d’acceptació, la posada en
producció i, finalment, una fase de suport.
La garantia de la solució construïda tindrà una durada de 12 mesos i començarà a partir
de la finalització del projecte de construcció.

4.- Context



Aplicacions distribuïdes en microserveis per a una major granularitat i
reusabilitat aportant major flexibilitat en el desplegament, menor risc operacional, i
millores en els desenvolupaments.



Entorns d'execució no propietaris, autocontinguts, escalables i robustos (pensant
en contenidors i Kubernetes) permetent que quan hi ha pics de càrrega, la
plataforma serà més àgil en acte-escalat, i al mateix temps, quan la demanda
decreix, la plataforma desescali estalviant recursos.



Promoure el desenvolupament àgil a través de DevOps.



Tecnologies obertes, modernes i populars, amb un ecosistema eines open-source.



Orientació a APIs.
Capacitat d'externalització dels propis serveis i d'integració amb sistemes externs.

La idea fonamental és disposar de les capacitats necessàries per a desplegar aplicacions
modernes i modulars, orientades a microserveis reutilitzables que puguin exposar-se a
tercers mitjançant APIs.
El desenvolupament està orientat cap a un canvi de paradigma, molt més àgil i
industrialitzat amb una aproximació devops.
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La plataforma tecnològica s'està desenvolupant progressivament en base a un Model
Metropolità Smart City, format per components comuns (Integració, anàlisis, monitoratge,
sensors, actuadors, gestió d'actius, relació amb els ajuntaments, relació amb la
ciutadania...) i components operacionals especialitzats (Gestió de l'espai públic, parcs,
platges, Riu Llobregat, Gestió mediambiental...).

APROVAT

Actualment l’arquitectura de la Plataforma està incorporada en la part d’aplicacions en el
núvol en l’IBM Cloud

4.1. Infraestructura cloud actual

1) Gestió de les funcionalitat d’actius i ingestió i emmagatzemant de dades.
Aquesta infraestructura està suportada per un model IaaS (Infraescture as a
Service), i és la responsable de rebre tota la informació dels sistemes i dispositius
externs a la Plataforma, curar-la i emmagatzemar-la. Aquesta informació s’ingesta i
es processa en un entorn de gestió massiva de dades (actualment Spark i
MongoDB). I posteriorment alimenta el sistema de gestió d’actius programari IBM
Maximo Enterprise Asset Management 7.6. El sistema IBM Maximo utilitza una base
de dades DB2 10.5.
Tot aquest bloc actualment està desplegat en la següent infraestructura:
Baremetal SL. 64Gb RAM VmWare 5.5+ 4x2Ghz DecaCore E7-4850), 1xPublic Nic
1Gb,1x Private Nic 1Gb. SuperMicro X8QB6-F, 4x1Tb Disc (Raid1)
Application Server (WAS ND): 4 CPUs virtuales + 12GB RAM + 184GB HDD (Red
Hat Enterprise Linux 6 (64-bit))
Database Server (BD2): 4 CPUs virtuales + 8 GB RAM + 140GB HDD (Red Hat
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A continuació es fa una descripció més detallada d’aquesta solució tecnològica.
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Enterprise Linux 6 (64-bit))
2) Gestió del Portal i l’Api Connect
La Infraestructura actual sobre la que està basada la Plataforma Smart City, per
Portal, aplicacions mòbils és una solució de programari per a contenidors que
s'executen en Red Hat OpenShift i s’exposen a altres sistemes mitjançant IBM API
Connect. És un model d’infraestructura híbrid que permet descomposar les diferents
tecnologies de la Plataforma i sitges de dades per a la seva la modernització.
Incorpora l’acceleració en el desenvolupament d’aplicacions construïdes per a
Kubernetes, tot complint els estàndards i les polítiques que exigeix AMB.

Addcionament estan incloses en aquesta plataforma les infraestructures necessàries per
assegurar la connectivitat, la seguretat i el cicle de vida de les dades així com la seva
disponibilitat.

Aquest sistema d’informació està basat en el programari IBM Maximo Enterprise Asset
Management 7.6, sobre base de dades DB2 10.5 i servidor d’aplicacions WebSphere
Application Server 8.5.
La base de dades de Maximo ofereix informació crítica sobre recursos d'actius, incloent
atributs clau, la seva configuració i les seves relacions físiques i lògiques amb altres
recursos. L’eina permet a l’AMB poder realitzar un seguiment de les incidències i ordres de
treball associades a les àrees de gestió de Parc, Platges i Residus i Mobilitat.
La solució de gestió d'actius incorpora els següents mòduls:


Dades mestres, on es gestionen totes les dades alfanumèriques dels objectes
relatius a la gestió.



Inventari d’actius, que permet gestionar els elements dins d’un àmbit. Aquest mòdul
conté les dades alfanumèriques.



Gestió d’incidències, on es registren situacions relatives a l’estat de conservació
d’un element de gestió o propostes de millora. Les incidències poden tenir com a
origen el resultat d'una inspecció d'un tècnic de l'AMB o les empreses del servei.
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Actualment el bloc central de la solució està basat en IBM Maximo Asset Management, una
solució integral per a la gestió dels actius i el seu manteniment. Aquesta solució incorpora
tota la informació relativa a la gestió d’actius metropolitans en una única base de dades,
garantint d’aquesta manera el concepte de dada única i per tant la seva fiabilitat.

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

FREIXAS LEUCO, Núria (1 de 3)
Cap de Servei Innovació
Data signatura :21/05/2021 12:59:46
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

MARTINEZ GARCIA, Roberto (2 de 3)
Tècnic/a superior enginyer/a Infraestructures
Data signatura :21/05/2021 14:07:41
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

GULLON SANTOS, MARTIN (3 de 3)
Coordinador/a General Infraestructures
Data signatura :21/05/2021 14:12:52
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

4.2. – Sistema de gestió d'actius.
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Manteniment conductiu que incorpora els plans anuals i mensuals de manteniment i
permet fer el seguiment de l’executat respecte del planificat.



Manteniment correctiu, que inclou la creació i gestió d’actuacions de les activitats de
manteniment no planificades i que tenen com a origen una incidència.



Gestió de les inspeccions. En aquest mòdul es registren les valoracions de qualitat
associades a les incidències i que s’utilitzen per a fer el càlcul d’indicadors de
qualitat i posteriorment la certificació mensual dels treballs realitzats per les
empreses de serveis.



Càlcul d’indicadors de qualitat i certificació. Aquest motor de càlcul és un
desenvolupament a mida en JEE que inclou com a funcionalitats més rellevants la
possibilitat de configuració dels paràmetres i fórmules de càlcul i les ponderacions
de la valoració de qualitat dins de cada àmbit.



Càlcul de certificacions que permet gestionar el procés de càlcul dels imports a
facturar per l’empresa de serveis en base a la valoració de la qualitat dels treballs de
conductiu i als comunicats de treball de les ordres de treball de correctiu.
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El model identifica els principals components manifestant la convivència, en aquesta fase
del projecte, dels sistemes actuals del manteniment de les Rondes amb els components de
la Plataforma Smart City de l'AMB. L'ús de cadascun dels components estarà determinat
per al desenvolupament funcional dels casos d'ús descrits al punt 5.6.
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A continuació es detalla un model conceptual d’arquitectura de la solució de la gestió del
manteniment de les Rondes en base al model, anteriorment descrit, de la Plataforma Smart
City de l'AMB. En aquesta infografia es presenten els components funcionals i tecnològics i
les diferents relacions entre ells.
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5.- Descripció de l’abast

APROVAT

Per tal de poder desenvolupar i implementar la solució CUMAN donant suport als casos
d’us detallats a l’apartat 5.6 del present plec, cal executar un seguit de serveis transversals:





Disseny funcional, tècnic i construcció de la solució en base als casos d’ús detallats.
Definició i implantació d’una arquitectura de solució que suporti els casos d’ús
assegurant, sempre que es pugi, la re-utilització de components d’altres tecnologies
ja en funcionament en l’AMB. Tot i així, es poden desenvolupar nous components
que a més podran ser re-utilitzats en futures aplicacions.
Disseny i construcció de les interfases (API d’integració) en base als estàndards
definits tant d’arquitectura com de model per l’AMB. Es tractarà d’API REST,
desenvolupades en Java seguint l’estàndard que segueixen les aplicacions mòbils a
dia d’avui. Aquestes APIs a més estaran disponibles per a ser consumides per altres
consumidors tant interns (altres aplicacions mòbils i portals) com externes
(Empreses i Ajuntaments).

5.2.- Quadre de comandament.
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La solució tecnològica que es desenvoluparà en l'àmbit d'aquest projecte es concreta en els
següents apartats.

APROVAT

CUMAN ha de registrar l'activitat funcional i operativa associada a cada cas d’ús per
construir la base d'un Quadre de Comandament per a les entitats implicades en el
manteniment de les rondes de Barcelona. L'eficàcia de la presa de decisions és un dels
factors fonamentals del sistema.
En funció de cada cas d’ús, el Quadre de Comandament de les Rondes inclou la
integració d’informació de diferents fonts de dades rellevants per a la gestió, i el
desenvolupament d’un front-end integrat que permeti visualitzar l’estat de situació de les
Rondes (estat dels actius, estat del tràfic, incidents a la xarxa, indicadors dels elements
existents). Aquesta informació podrà ser exposada als tècnics, usuaris finals, equip directiu i
ajuntaments.
Les activitats a realitzar per cada un dels casos d’ús seran:














Densitat de tràfic (velocitat dels vehicles)
Incidències tràfic a la xarxa viària (accidents, avaries ...)
Incidències als actius (senyalització, asfalt, voreres, túnels, instal.lacions, ...)
Queixes d’usuaris de la xarxa.
Estat dels actius
Meteorologia

L'equip de projecte determinarà la relació d'indicadors que finalment s'estableixi d'acord
amb les prioritats establertes. Aquests no poden desvirtuar l'abast establert per aquest plec
de requeriments tècnics.

5.3.- Integració tecnològica de la Plataforma Smart City amb
sistemes del model de gestió actual de les rondes.
Un dels requeriments clau d'aquesta solució tecnològica, es troba en fer conviure els
sistemes actuals de manteniment de les rondes amb les noves funcionalitats de la
Plataforma Smart City de l'AMB.
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Detall del model conceptual del quadre de comandament: identificació de tots els
usuaris i detall de les seves necessitats d’informació.
Disseny de l’experiència d’usuari (technic journey) del tècnic AMB gestor de rondes i
prototip navegable d’un portal web per assolir els objectius prioritaris que es
determinin.
Identificació de les fonts de dades (internes i externes) necessàries per a la
implantació del quadre de comandament definit.
Implementació del repositori d’informació de dades sobre la plataforma Smart City
d’AMB.
Desenvolupament de les integracions necessàries amb sistemes interns i externs.
(No serà responsabilitat de l’adjudicatari les adaptacions necessàries als sistemes
font però sí la transformació de les dades rebudes i càrrega al repositori)
Desenvolupament del Quadre de Comandament segons el disseny aprovat

APROVAT

Caldrà desenvolupar una estructura d'integració base que permeti les integracions
necessàries pels casos d’ús descrits i amb aquest fi cal realitzar les següents activitats:


Identificació tecnològica i funcional dels components de l'arquitectura de sistemes
d'informació actual d’acord amb les necessitats de cada cas d’ús i tenint en compte
l’arquitectura actual de l’AMB.



Desenvolupament dels components d'integració necessaris per a la integració dels
components vinculats a l'objectiu d'aquest projecte.


Integració amb la plataforma Smart City de l’AMB.



Integració amb sistemes externs. L’objectiu és integrar totes les dades de
sistemes necessaris per a poder cobrir les funcionalitats de gestió i del
quadre de comandament aconseguint així una visió complerta de tots els
elements de les rondes.

5.4.- Desenvolupament de l’APP dels tècnics de manteniment de
les Rondes d’AMB per els casos d’ús inclosos en el plec

El desenvolupament d’aquesta APP haurà de contemplar metodologies de recollida de
requeriments amb l’experiència de l’usuari al centre del disseny (principalment tècniques de
design thinking) i desenvolupaments àgils.












Definició de l’estratègia de front-ends: identificació de tots els usuaris (finals,
operadors, tècnics, gestors, etc.) i detall de les seves necessitats d’informació.
Disseny de l’experiència d’usuari (user journey) dels tècnics de manteniment de les
Rondes. Identificació dels moments de la veritat i moments de ‘sofriment’ (pain
points).
Identificació de les fonts de dades (internes i externes) necessàries per a la
implantació de l’aplicació dels tècnics de manteniment de les Rondes.
Càrrega de dades necessàries al repositori d’informació de la plataforma Smart City
d’AMB.
Desenvolupament de les integracions necessàries amb sistemes interns i externs.
No serà responsabilitat de l’adjudicatari les adaptacions necessàries als sistemes
font però sí la transformació de les dades rebudes i càrrega al repositori.
Desenvolupament de l’aplicació mòbil pel tècnic de manteniment segons el disseny
aprovat.
Proves en real amb un grup limitat d’usuaris i anàlisi de conclusions.
Modificacions a l’aplicació en base a les conclusions de les proves.
Proves finals tècniques i de rendiment.
Desplegament.
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CUMAN es gestionarà a través d'una aplicació, a la que s’hi ha de poder accedir des de
dispositius mòbil, i que ha de donar suport als casos d`ús descrits al present plec.

APROVAT

Requeriments de l’aplicació:










Haurà de desenvolupar-se per la darrera versió del sistema Android.
S’adaptarà a tot tipus de pantalles de telèfons intel·ligents.
Haurà de seguir els estàndards d’accessibilitat.
Basada en la georeferenciació i sistemes de geo-localització. La informació es
trobarà geo-referenciada de tal forma que l’aplicació sigui capaç d’interactuar amb el
tècnic de manteniment i oferir-li serveis personalitzats en base a la seva ubicació
geogràfica. Per això l’aplicació s’integrarà amb el GIS corporatiu de l’AMB construït
amb el sofware ArcGis d’ESRI.
Integració amb les dades del Portal OpenData d’AMB per a facilitar la informació
requerida
Capacitat d’assessorar personalment a l’usuari en funció de criteris de segmentació i
d’interactuar dinàmicament en funció de l’etapa del viatge (abans, durant, després)
Tenir la capacitat de respondre a sensors que es puguin desplegar a les Rondes en
un futur (bluetooth, beacons o similars).
L’adjudicatari haurà de realitzar un disseny gràfic simple i atractiu que permeti una
navegació fàcil i accessible. El disseny ha de simplificar la navegació tenint en
consideració quin pot ser el mode d’us en moviment dins d’un vehicle respectant la
legislació vigent.





Mapa general amb punts de OT’s (ordres de treball) i Alarmes
Llistat de OT’s obertes ordenades per data limiti, pròxima a llunyanes
Senyalització de les OT’s prioritàries i no prioritàries
Cerca per codi o actiu
Possibilitat d'ordenar per Data limiti pròxima – llunyana / llunyana – pròxima
Targetes de OT’s amb relació de la Incidència, actiu i equip
Informació d'identificació d'una incidència
Descripció de la incidència
Resolució de la incidència
Detall de la ordre de treball
Relació amb la incidència mare
En la pantalla de Rendiment sempre estarà per defecte la pàgina d'Indicadors i
sempre ensenyarà el mes en curs.
En el selector de data, es pot triar un altre mes per a visualitzar.
En la pàgina de Consum d'energia es pot veure el consum del mes en curs.
De funcionalitat, es pot canviar l'any i veure el consum de tots els mesos.

5.5 – Desenvolupament de l'app pels usuaris finals de les Rondes
per als casos d'ús inclosos en el plec
Un cop tota la informació de gestió i ús de Rondes estigui disponible al repositori de la
Plataforma Smart City de l'AMB serà possible desenvolupar la funcionalitat de la aplicació
mòbil pels usuaris de les Rondes d’acord amb les casos d’ús del present plec.
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Com a marc de referència les ofertes consideraran les següents funcionalitats a
desenvolupar:

APROVAT

Aquest és un dels objectius principals d’aquest projecte. Per aconseguir-ho s’haurà de fer
una anàlisi completa dels usos actuals de l’usuari i identificar espais de valor que AMB
pugui donar en el futur a l’usuari en base a la informació disponible (recomanacions
d’horaris d’us, accidents, estat del tràfic, informació anticipada d’episodis de contaminació,
etc.).
El desenvolupament d’aquesta APP haurà de contemplar metodologies de recollida de
requeriments amb l’experiència de l’usuari al centre del disseny (principalment tècniques de
design thinking) i desenvolupaments àgils.
La proposta ha de contemplar, com a mínim, les següents activitats:
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Requeriments de l’aplicació:










Haurà de desenvolupar-se per les dues darreres versions dels sistemes IOs i
Android.
S’adaptarà a tot tipus de pantalles d’smartphones.
Haurà de seguir els estàndards d’accessibilitat.
Suport multi-idioma, mostrant tots els seus continguts en espanyol i català. I
preparada per suportar altres idiomes en un futur.
Basada en la georeferenciació i sistemes de geo-localització. La informació es
trobarà geo-referenciada de tal forma que l’aplicació sigui capaç d’interactuar amb
l’usuari i oferir-li serveis personalitzats en base a la seva ubicació geogràfica. Per
això l’aplicació s’integrarà amb el GIS corporatiu de l’AMB basat en el sofware
ArcGis d’ESRI.
Integració amb les dades del Portal OpenData d’AMB per facilitar la informació que
es requereixi per l’usuari.
Capacitat d’assessorar personalment a l’usuari en funció de criteris de segmentació i
d’interactuar dinàmicament en funció de l’etapa del viatge (abans, durant, després)
Tenir la capacitat de respondre a sensors que es puguin desplegar a les Rondes en
un futur (bluetooth, beacons o similars).
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Definició de l’estratègia de front-ends: identificació de tots els usuaris (finals,
operadors, tècnics, gestors, etc.) i detall de les seves necessitats d’informació.
Disseny de l’experiència d’usuari (user journey) de l’usuari de Rondes (conductor).
Identificació dels moments de la veritat i moments de ‘sofriment’ (pain points).
Prototip navegable d’una aplicació mòbil per assolir els objectius prioritaris que es
determinin al user journey.
Identificació de les fonts de dades (internes i externes) necessàries per la
implantació de l’aplicació de l’usuari de Rondes.
Càrrega de dades necessàries al repositori d’informació de la plataforma Smart City
d’AMB.
Desenvolupament de les integracions necessàries amb sistemes interns i externs.
No serà responsabilitat de l’adjudicatari les adaptacions necessàries als sistemes
font però sí la transformació de les dades rebudes i càrrega al repositori.
Desenvolupament de l’aplicació mòbil pel conductor segons el disseny aprovat.
Proves en real amb un grup limitat d’usuaris i anàlisi de conclusions.
Modificacions a l’aplicació en base a les conclusions de les proves.
Proves finals tècniques i de rendiment.
Desplegament.
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APROVAT



L’adjudicatari haurà de realitzar un disseny gràfic simple i atractiu que permeti una
navegació fàcil i accessible. El disseny ha de simplificar la navegació tenint en
consideració quin pot ser el mode d’us en moviment dins d’un vehicle respectant la
legislació vigent.

5.6.- Serveis per cobrir els casos funcionals a desenvolupar
Partint de l’estructura base (arquitectura, model de dades, funcionalitats base, APP’s..)
detallada en els apartats anteriors, és objecte d’aquest projecte donar resposta a diferents
casos d’us, que s’han formulat de manera modular i s’han organitzat en diferents fases per
tal de consolidar i enriquir el sistema de forma progressiva, d'acord amb les prioritats de
l'equip de projecte i la disponibilitat de recursos.

5.6.1.- Desenvolupament del sistema de gestió d'emergències, inspeccions i
indicadors de qualitat.














Recepció dels avisos d'accidents
Visualització dels avisos d'accidents
Visualització de l'estat del transit
Visualització de rutes alternatives per arribar a l'accident / incidència que ha
provocat l'emergència
Visualització de l'àmbit i prioritat de l'emergència
Visualitzar el seguiment de flotes en el mapa
Visualització de la llista d'emergències
Filtre de la relació d'emergències (data, tipus i estatus)
Creació de noves emergències
Visualització del detall de l'emergència
Visualitzar el seguiment de l'emergència
Comentaris i edició de l'emergència

La gestió de les emergències es basarà en el següent procés marc:






Moment en el qual es produeix l'emergència (accident / incidència important)
Comunicació de la incidència
Creació de l'emergència
Recepció de l'emergència en els dispositius mòbils dels agents d'intervenció
Atenció de l'emergència (Monitoratge de la intervenció)
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Les principals funcionalitats que es desenvoluparan en el marc del projecte son les
següents:
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Aquest sistema ha de permetre identificar i gestionar qualsevol incidència important que es
produeixi a les Rondes.

APROVAT



Actualització de l'emergència

Desenvolupament d'un sistema de gestió de les inspeccions sobre les incidències i ordres
de treball del manteniment de les Rondes. El sistema de qualitat del contracte de
Manteniment es basa en uns indicadors de referència que permeten avaluar cadascun dels
components i incidències. Aquest sistema ha de permetre calcular el nivell de qualitat de
forma automàtica, en base a quantes ordres de treball s'han completat correctament i
quantes no han estat completades correctament. En el moment de desenvolupament del
projecte, l'equip de projecte de l'AMB determinarà les fórmules oportunes de càlcul.
En aquesta fase inicial tot i que es contempla l'ús d'Ingrid com a sistema de gestió, es
desenvolupen les bases per a permetre una evolució integrada cap al sistema CUMAN, per
tant, en l’abast del projecte d’aquest plec només es contemplarà la interrelació del quadre
de comandament de CUMAN amb INGRID. També la interrelació amb la resta de sistemes
(sistemes SCADA, sistemes cartogràfics, models de dades de rondes, informació de trànsit,
sistemes de seguiment de flota, etc,..) que puguin ser necessaris per tal de desenvolupar
totes les prestacions del CUMAN.

Manteniment

predictiu,

En aquesta fase es preveu el desenvolupament de sistemes de gestió dels actius en base
al sistema actual (Ingrid, Scada...). Es preveu el desenvolupament de sistemes per a llistar
els actius en base a consultes a Ingrid.

Dins de l'abast del projecte es contempla desenvolupar una funcionalitat per a la planificació
de talls de carril. Aquesta actuació implica la coordinació entre diferents agents vinculats a
la gestió de la seguretat de les Rondes (AMB, GU,...). Es preveuen planificacions amb
antelació, per efectuar la petició i activar els diferents recursos necessaris. Un dels reptes
d'aquesta funcionalitat es troba en el fet de les dificultats de comunicació, recepció i
validació entre els diferents agents. Durant el projecte s'establiran les responsabilitats, els
acords de nivell de servei i els protocols de comunicació entre els diferents implicats.
Caldrà desenvolupar un sistema de gestió de la reclamació patrimonial degut als
desperfectes ocasionats per un usuari a la infraestructura o els elements de les Rondes.
Actualment es sol·licita a les autoritats competents els atestats de l'accident per disposar de
la informació necessària (dades de la persona, incidència, danys ocasionats, ubicació,...).
L'objectiu d'aquest desenvolupament se centra en l'automatització de gestió de la
reclamació entre els diferents implicats (policia, usuaris,...).
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Es desenvoluparà una prova de concepte de manteniment predictiu en l'àmbit del desgast
de l'asfalt. El projecte contempla la definició d'un model de dades i un sistema en base als
criteris definits per l'equip de projecte de l'AMB.
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5.6.2.- Desenvolupament de Llistat d'actius,
planificació de tall de carril, reclamació patrimonial.

APROVAT

5.6.3.- Desenvolupament del sistema de gestió smart de la il·luminació,
facturació elèctrica i eficiència energètica de les instal.lacions.
Es desenvoluparà un sistema per a la gestió de les instal.lacions d’il·luminació de les
Rondes. Aquest sistema ha de permetre gestionar les incidències de l'enllumenat, detectar
ineficiències i l'establiment de possibles polítiques de millora operativa de les instal.lacions
(horaris, comportaments, sensorització...) aprofitant les funcionalitats i el model de dades
dels diferents sistemes que existeixen.
Caldrà desenvolupar una funcionalitat per al seguiment de la factura elèctrica. La
contractació elèctrica actual preveu uns llindars que un cop superats, penalitzen de forma
seriosa el cost econòmic del consum elèctric del sistema d'il·luminació de les Rondes. És
de vital importància monitorar el consum i efectuar previsions de consum per controlar la
despesa al màxim. El projecte a desenvolupar contempla el monitoratge en base a
informació històrica i a les dades disponibles en els diferents sistemes, per tal d’establir de
detectar ineficiències i establir polítiques energètiques.
Aquest sistema ha de poder incorporar el desglossament del consum elèctric de les
diferents instal.lacions per analitzar si aconseguim optimització o no de cadascun d'aquests
espais.

5.7.1.- Gestió del canvi i transferència de coneixement.
El desplegament i implantació del Sistema íntegre de Manteniment de les Rondes de
Barcelona comporta, per la seva naturalesa transversal, una transformació important del
model de gestió dels agents implicats (interns i externs). Les resistències organitzatives a
aquests nous canvis s'han de gestionar cercant el consens entre les diferents parts. Els
processos de comunicació, formació i motivació de totes les persones implicades en el
desenvolupament i l'operació del servei resulta fonamental. Una vegada finalitzat el
projecte, es procedirà a la interiorització i consolidació del coneixement sorgit durant totes
les fases del projecte a les persones que integraran els serveis objectiu. Com a referència
per a construir l'oferta s’estima un total de 50 persones involucrades, que es trobaran en
diferents equips i que estaran subjectes a la gestió del canvi que suposarà la nova solució
tecnològica.
L'oferta descriurà les diferents eines, metodologies, pla de formació, pla de comunicació i
abast que s'aplicarà en cadascun dels àmbits anteriorment descrits, per aconseguir una
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El desenvolupament de la solució tecnològica s'efectuarà de forma progressiva, minimitzant
l'impacte en el model de gestió actual. La complexitat del sistema de manteniment de les
Rondes i la criticitat de l'impacte d'aquesta infraestructura viària, aconsellen un
desenvolupament progressiu en base a iteracions. Cada fase que entri a producció
provocarà unes exigències de gestió del canvi i informació que ha de permetre
retroalimentar el desenvolupament de les fases restants.
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5.7- Gestió del canvi i atenció tècnica de les Iteracions a producció

APROVAT

adequada gestió del canvi..

5.7.2.- Atenció tècnica a les iteracions a producció
A mesura que els mòduls de les diferents fases entren a producció, l'equip de projecte
procedirà a desenvolupar una atenció funcional i tècnica per assegurar el correcte
funcionament i detectar la informació rellevant per als desenvolupaments en marxa.


Atenció correctiva. Resoldre les incidències atribuïbles a anomalies i errors
detectats en el funcionament de les solucions descrites.



Atenció evolutiva. Ajustar, de comú acord amb l'equip de projecte de l'AMB,
l'estructura funcional i tecnològica degut a la informació aconseguida en la fase
d'execució de components (Seguretat, rendiment, escalabilitat, optimització...).



Atenció d'entorns. Garantir el correcte desplegament del programari en l’entorn
descrit anteriorment.

7.- Requeriments
A continuació es relacionen els requeriments generals a complir en l’execució dels serveis.

7.1.- Accessibilitat
Els components que formin part del Front-end de relació amb els usuaris de la solució,
incorporaran prestacions de navegació que garanteixin l’accés a la informació i als serveis
proporcionats minimitzant al màxim les limitacions i/o restriccions per raó de discapacitat de
qualsevol tipus o condicionants tècnics, atenent així a la normativa existent.
Serà obligació de l’adjudicatari garantir el compliment del Reial Decret 1112/2018, de 7 de
setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector
públic.

7.2.- Lliurables
18
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L'oferta ha de detallar el model de garantia que s'aplicarà a la solució proposada, que tindrà
una durada mínima d'un any (abast dels components, funcions, nivell de servei, criteris, les
condiciones que la regulen, el nivell de suport i manteniment...) a partir de la data
d’implementació de cada un dels diferents components del projecte.
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6.- Període de garantia

APROVAT

Totes les activitats realitzades hauran d’estar documentades segons la naturalesa de les
tasques a realitzar.
La forma d’entregar els lliurables serà, a excepció de que s’acordi el contrari, a través del
gestor documental de l’AMB previ notificació al client d’una nova versió del document. A
l’inici del servei l’AMB facilitarà la nomenclatura i estructura de carpetes a seguir.
Tots els lliurables hauran d’estar traduïts com a mínim al català.

7.3.- Seguretat
El desenvolupament i gestió de les solucions hauran de complir amb els paràmetres de
qualitat, disponibilitat i seguretat establerts per l'AMB, la legislació vigent i les principals
normes i bones pràctiques aplicables a les tecnologies de la informació i la comunicació.
Les solucions com a mínim hauran d’aplicar-se les mesures de seguretat tècniques
definides a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), per a sistemes d’informació de
categoria Mitjana; sense perjudici de les mesures que poguessin derivar de la tipologia de
servei i sensibilitat de les dades personals – atès el tractament de dades que es realitzarà
amb elles - i la informació que suportin aquests sistemes.

7.4.- Clients
Per les aplicacions web, serà obligació de l’adjudicatari assegurar el correcte accés a la
informació en tots els navegadors i resolucions de pantalla (escriptori, mòbil i tauleta). El
grau d’exigència en la presentació d’aquesta informació variarà en funció de l’antiguitat i la
freqüència d’ús de la versió del navegador web o la resolució de pantalla. Serà d’obligat
compliment la correcta presentació seguint criteris de disseny responsiu:
1.- Pels següents navegadors i resolucions de pantalla:
 Chrome (última versió)
 Firefox (última versió)
 Safari (última versió)
 Edge (última versió)
 Internet Explorer (versió 11)
2.- I també per aquelles versions de navegador o resolucions de pantalla que superin l’1%
de les visites.
Per les APPs, a la descripció de l'abast s'especifica sistema operatius i versions requerides.
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L'activitat desenvolupada, per l'empresa adjudicatària, en els espais interiors de l'AMB
necessaris per desenvolupar el projecte, haurà de ser prèviament autoritzada per l'òrgan
competent en matèria de Sistemes d'Informació de l'AMB. L'AMB no es fa responsable dels
equips propietat de l'empresa adjudicatària que s'hagin utilitzat en l'àmbit de les seves
instal•lacions en el marc de l'objectiu del servei.
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L’empresa contractista o les persones físiques, actuant directament o indirectament sota la
seva responsabilitat, no podran realitzar cap acció que comprometi els sistemes
d’informació i comunicacions de l'AMB durant l'execució del projecte.

APROVAT

7.5.- Guia d’estils
Es garantirà la coherència estructural de la informació, la navegabilitat i sobretot el disseny
gràfic, d’acord amb els criteris establerts en el llibre d’estils web de l’AMB.

7.6.- Política de llicències
La solució es recolzarà en base al programari corporatiu desenvolupat en l'àmbit de la
Plataforma Smart City de l'AMB. La proposta descriurà, en els casos que correspongui, la
relació de productes utilitzats amb la corresponent previsió de vigència de llicències.
Aquesta provisió de llicències serà assumida per l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'acord
amb la gestió de la Plataforma Smart City.

7.7.- Compartició de recursos

Els adjudicataris utilitzaran la xarxa, maquinari i/o programari propietat de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona exclusivament per a l’ús o benefici de l'AMB.

L'AMB podrà realitzar auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals i
la fiabilitat de la informació facilitada al client.
L’adjudicatari proporcionarà la seva total cooperació a la realització d’aquestes auditories.
Això inclourà el lliurament de documentació i l’accés físic a les instal•lacions on s’estiguin
realitzant els serveis objecte del contracte, al personal que el client determini, que podrà ser
tant personal propi del client com subcontractat.
No caldrà donar avís previ per realitzar tasques d’auditoria on no es requereixi col·laboració
activa del personal de l’adjudicatari. En els casos en què el client demani una col·laboració
activa del personal de l’adjudicatari, es donarà avís amb cinc setmanes d’antelació.

8.- Equip de treball
8.1.-Funcions
Es relacionen a continuació les funcions que l’AMB considera imprescindibles en la
20
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7.8.- Auditoria

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

FREIXAS LEUCO, Núria (1 de 3)
Cap de Servei Innovació
Data signatura :21/05/2021 12:59:46
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

MARTINEZ GARCIA, Roberto (2 de 3)
Tècnic/a superior enginyer/a Infraestructures
Data signatura :21/05/2021 14:07:41
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

GULLON SANTOS, MARTIN (3 de 3)
Coordinador/a General Infraestructures
Data signatura :21/05/2021 14:12:52
HASH:FFB0BEEE01B9A7C501AA6D3F685627CE6E9A9C96

Per motius de garantir la seguretat, qualsevol compartició de recursos tècnics
(infraestructura de maquinari, etc.) utilitzats en el marc de l’execució del contracte serà
prèviament justificada al client amb un informe d’anàlisis de beneficis i riscos, que aquest
haurà d’aprovar.

APROVAT



Direcció de projecte: Interlocució de l’empresa adjudicatària, amb les diferents
direccions de l’AMB (Innovació Tecnològica, Espai Públic, Mobilitat, Medi
Ambient,...)



Consultoria IBM Maximo: Presa de requeriments amb usuaris finals i disseny de
solucions basades en IBM Maximo



Arquitectura Solucions IT: Disseny i desenvolupament
client/servidor complexes basades en tecnologia Java.



Desenvolupament d’aplicacions java: Disseny i programació d’aplicacions java en
entorn Websphere Application Server 8.0 o superior.



Desenvolupament d’aplicacions natives basades en Android: Programació Java
i Android, integració de llibreries i serveis web, guidelines de comportament i visuals,
programació d’interfícies d’usuari avançades i integració continua.



Desenvolupament d’aplicacions natives basades en iOS: Programació
d’aplicacions iOS integració de CoreData, Cocoapods i serveis web, guidelines de
comportament i visuals, programació d’interfícies d’usuari avançades i integració
continua.



Desenvolupament IBM Maximo: Disseny tècnic i desenvolupament de solucions
basades en IBM Maximo.



Sistemes cloud: Disseny, configuració e implementació d’arquitectures de sistemes
multi plataforma basades en softlayer i entorns virtualitzats.

L’empresa ha de garantir la disponibilitat de tot l’equip de treball en l’horari laboral establert
per a la prestació dels serveis, és a dir, en cas que es produeixi alguna baixa temporal o
total, l’empresa ha de substituir la persona que ha sigut baixa per una altra del mateix perfil.
El període de formació i convivència entre la persona que causa baixa i el relleu anirà a
càrrec de l’adjudicatari.

8.2.- Ubicació
Correspon a l’adjudicatari, dotar a l’equip de treball de les eines professionals necessàries
per desenvolupar les tasques, com ara equips informàtics, serveis de telecomunicacions,
equips informàtics d’emmagatzematge i el programari que calgui. Aniran a càrrec de
l'adjudicatari els costos de lloguer i manteniment de l'espai físic, si s'escau.

9.- Metodologia de treball
Pel desenvolupament del projecte caldrà seguir següents criteris metodològics:
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d’arquitectures
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prestació dels serveis demandats:
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Es treballarà per projectes i subprojectes (Definició d'objectius, dimensionament
temporal, recursos humans i pressupost econòmic).
Es faran reunions de treball, tant per definir el projecte com per fer-ne el seguiment.
El projecte es plantejarà per objectius, i hi haurà terminis de lliurament de les
diverses tasques que s’hauran de desenvolupar.
Es formalitzarà un equip de direcció de projecte liderat per un responsable de l'AMB.
Aquest equip de direcció de projecte estarà format per responsables de l'AMB i de
l'empresa adjudicatària. Aquest equip de direcció es reunirà de forma mensual.
Es formalitzarà una reunió tècnica de seguiment setmanal en la que es posarà en
comú l'estat del projecte a nivell tècnic i econòmic. S'assignarà un responsable
tècnic per part de l'AMB que liderarà l'esmentada reunió. El cap d'equip de projecte
reportarà l'estat de projecte, recolzat pels tècnics del seu equip que puguin aportar
informació d'interès.
L'adjudicatari aportarà un cap d'equip que desenvoluparà les tasques anteriorment
descrites.
L’AMB es reserva el dret de variar aquest sistema de treball sempre que ho
consideri necessari.
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