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1. Objecte del contracte
El present contracte té per objecte la prestació de serveis informàtics per al manteniment de la
plataforma d’explotació de les dades històriques del bus metropolità, d’ara en endavant
IQUDAT, on s’engloben les funcionalitats d’anàlisi i generació d’indicadors de qualitat del servei
de bus de l’AMB, gestionats per AMB Informació i Serveis S.A, d’ara en endavant AMB
Informació.
El detall d’aquests serveis es desglossa en les següents prestacions:
•

Manteniment evolutiu per a la millora continuada i la incorporació de noves
funcionalitats a les eines utilitzades actualment a la plataforma IQUDAT. Dins
d’aquesta tasca també es contempla suport i acompanyament, relacionats amb la
solució de dubtes funcionals i tècnics.

•

Manteniment correctiu dels errors detectats en els actuals i nous
desenvolupaments a les eines utilitzades actualment a la plataforma IQUDAT.

2. Objectius del projecte/servei
En aquest context, l’objecte d’aquesta contractació consisteix en proporcionar serveis per:
•

Manteniment correctiu de les diferents eines de la plataforma IQUDAT

•

Manteniment evolutiu de les diferents eines de la plataforma IQUDAT

3. Descripció de la situació actual
3.1. Context
L’AMB té delegada l’operativa del servei de bus metropolità a una sèrie d’empreses externes,
encarregades de la selecció i utilització d’eines tecnològiques necessàries per a la gestió del
servei i que anomenem Sistemes d’Ajuda a l’Explotació, a partir d’ara SAE. Actualment hi ha 10
operadors del transport i 5 SAEs diferents.
La informació relativa a l’operativa del bus metropolità no es troba concentrada en un únic punt
i és fa necessari accedir individualment a cada SAE, per extreure-la i posteriorment tractar-la
d’una manera global i de forma manual.
La informació obtinguda és limitada i en la majoria de casos només permet obtenir indicadors
orientats a la puntualitat.
És en aquest context on va néixer la necessitat de crear una nova plataforma que concentri la
informació relativa a l’operativa del bus metropolità, tant dels diferents SAEs com d’altres fons,
amb l’objectiu de facilitar la seva explotació, automatitzant la generació d’informes, obtenint
nous indicadors i creant noves formes de visualització.La plataforma creada en el seu dia és
l’esmentada IQUDAT.
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3.2. Solucions tecnològiques
El sistema IQUDAT es conforma a partir de les següents aplicacions i serveis web:

•

Middleware (1)
Integra la informació dels diferents operadors pels històrics de l’operativa i per
la informació en temps real (GIT Delivery).
Aquest mòdul també és l’encarregat de normalitzar la informació i enviar-la al
DataLake (S3) en format optimitzat (Parquet).

•

Emmagatzematge (2)
El sistema d’emmagatzematge està basat en la solució Athena de AWS on, a
partir dels fitxers Parquet generats en el punt anterior, es creen les diferents
vistes personalitzades per a cadascun dels indicadors.

•

Presentació informes (3)
Els informes són generats per l’eina de BI Quicksight d’AWS. Aquesta connecta
amb la solució Athena per extreure les dades i generar els diferents indicadors.

3.3. Infraestructura tecnològica
L’arquitectura tecnològica està basada en solucions d’AWS. A continuació es mostra un
diagrama que descriu contextualment tots els elements tecnològics que conformen la
plataforma IQUDAT:
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3.3.1. Programari base
El marc tecnològic dels actuals entorns de Desenvolupament i de Producció és el següent:
•

Núvol públic Amazon AWS. Com a plataforma sobre la qual funcionarà tot el sistema.

•

ECS – Clúster de contenidors que allotja el mòdul Middleware.

•

Java & Sprint (Boot, Security ...). Llenguatge de programació i llibreries per implementar
i executar les funcionalitats del Middleware.

•

Kinesis Data Firehouse: Per al tractament de la informació en temps real, aquesta
s’actualitza cada 30 segons i s’envia a Kinesis que s’encarrega de processar-la i enviar-la
al servei Glue per a la transformació i optimització dels formats de les dades.

•

S3 i Athena: Com a serveis d’emmagatzematge de la informació.

•

Quicksight: Com a plataforma de BI per la implementació i visualització dels indicadors.

3.3.2. Entorns
AMB Informació ofereix la següent infraestructura, distribuïda en dos entorns:
•

Entorn de Preproducció: En aquest entorn es duran a terme les proves del codi
desenvolupat abans de ser promocionat als entorns de producció. Aquest entorn replica
l’entorn de producció, raó per la qual tindrà el mateix programari i amb les mateixes
versions.

•

Entorn de Producció: Entorn on es troben desplegades les diferents solucions de la
plataforma IQUDAT i on accedeixen directament els usuaris per visualitzar els diferents
indicadors i informes.

4. Abast del servei
Es sol·licita la prestació de serveis informàtics per al manteniment correctiu i evolutiu de la
plataforma IQUDAT, amb l’objectiu de preservar el seu bon funcionament i atorgar de noves
funcionalitats i millores relacionades en l’explotació de la informació del transport i serveis de
l’AMB.
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El detall d’aquests serveis es desglossa en les següents prestacions:
•

Manteniment correctiu de les diferents eines de la plataforma IQUDAT

•

Manteniment evolutiu de les diferents eines de la plataforma IQUDAT

4.1. Descripció funcional
4.1.1. Manteniment correctiu
Resoldre les incidències atribuïbles a anomalies i errors detectats en el funcionament de les
solucions d’IQUDAT.
Les activitats que ha d’assumir l’adjudicatari com a part dels serveis de manteniment correctiu
són les següents:
§

Anàlisi de la incidència

§

Revisió del disseny tècnic

§

Correcció i/o configuració del programari

§

Manteniment del reservori de codi i control de versions

§

Disseny i execució de proves funcionals i unitàries en tots els entorns

§

Disseny i execució de proves d’integració en tots els entorns

§

Disseny i execució de proves de càrrega a l’entorn de Preproducció

§

Instal·lació de les noves versions del codi als diferents entorns

§

Actualització de la documentació tècnica i funcional

§

Actualització de manuals d’usuari

Amb l’objectiu de mesurar la qualitat i eficiència del servei, es definiran uns temps màxims de
resposta i solució dels correctius segons la seva criticitat. Al següent quadre es mostren els graus
de criticitat i els seus temps màxims de resolució:
Graus de criticitat

Descripció

Temps de resposta màxim

Crític

Aquells que afecten a la seguretat de la
12 hores
informació o provoquen un estat general de no
operativitat a les principals funcionalitats del
servei

Greu

Afecten a l’operativa general d’algun perfil
o grup d’usuaris en alguna funcionalitat
important del servei.

24 hores

Normal

Afectació a usuaris aïllats en funcionalitats
significatives però no les més importants.

3 dies
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Lleus

No afecta de forma significativa al sistema i no
resulta bloquejant per a cap usuari

5 dies

4.1.2. Manteniment evolutiu
L’objectiu és millorar i augmentar de forma contínua les funcionalitats de la plataforma IQUDAT.
En aquest àmbit, s’hi representen desenvolupaments per incloure noves integracions
d’informació, definir i implementar nous indicadors de qualitat, millores funcionals en mòduls
ja existents i una millora contínua de la qualitat tècnica de la plataforma, del seu rendiment,
escalabilitat, cost i seguretat.
Les activitats que ha d’assumir l’adjudicatari com a part dels serveis de manteniment evolutiu
són les següents:
§

Valoració de l’esforç

§

Disseny funcional de la solució

§

Disseny de les proves funcionals

§

Disseny tècnic

§

Desenvolupament del programari

§

Manteniment del repositori de codi i control de versions

§

Disseny i execució de proves unitàries

§

Disseny i execució de proves d’integració tots els entorns

§

Disseny i execució de proves de càrrega a l’entorn de Preproducció

§

Instal·lació de les noves versions del codi als diferents entorns

§

Actualització de la documentació tècnica i funcional

§

Documentació de protocols d’implantació

§

Documentació de manuals d’usuari

§

Propostes per la millora continuada de les solucions, en matèria funcional, usabilitat,
disseny gràfic, i sobretot rendiment, escalabilitat i seguretat

4.2. Requeriments tècnics
4.2.1. Inventari de tecnologies requerides
Els requeriments que es detallen en aquest plec s’executaran seguint les mateixes tecnologies
que estan implantades en l’actualitat, i que es llisten a l’apartat 3.3.
Qualsevol canvi proposat, haurà de ser justificat quant a rendiment, escalabilitat, seguretat i/o
cost.
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4.2.2. Seguretat
El desenvolupament, gestió i manteniment es realitzarà d’acord amb els requeriments tècnics
definits a la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics que
va establir l'Esquema Nacional de Seguretat i el nivell de risc associat al tractament de dades
personals, segons l’avaluació d’impacte que l’empresa contractada haurà de realitzar de forma
prèvia al desenvolupament amb el recolzament d’AMB informació.
Principalment, la solució ha de garantir un desenvolupament segur (Secure SDLC) i, com a mínim,
s’han de cobrir les vulnerabilitats recollides amb el top 10 d’OWASP (Open Web Application
Security Project).
Altres consideracions de seguretat:
•

En cas de que sigui necessària la descàrrega de les bases de dades d’usuaris als sistemes
de l’adjudicatari per motius del desenvolupament o manteniment de l’aplicatiu o les
APPs haurà prèviament de sol·licitar l’autorització prèvia i expressa d’AMB Informació
per determinar les mesures de seguretat a aplicar.

•

Ocultació dels missatges d’error. Amb l’objectiu d’exposar el mínim d’informació a
possibles atacants, es requereix:

•

o

No mostrar errors per defecte que puguin generar els servidors, evitant donar
informació de la tecnologia utilitzada i les seves versions.

o

En cas d’accés per usuari i contrasenya erronis, no indicar si falla el nom o la
contrasenya, per no confirmar noms d’usuaris vàlids i es pugui efectuar un atac
per força bruta.

o

Les contrasenyes s’han de conservar de forma xifrada.

Complexitat de les contrasenyes: s’ha d’exigir una longitud mínima de 8 posicions, amb
certs requisits, com nombre mínim de minúscules i majúscules, dígits i caràcters,
símbols. Es recomana diccionari de contrasenyes prohibides i un historial de
contrasenyes ja utilitzades per a que l’usuari no pugui repetir.

L’empresa contractista o les persones físiques que hi treballin, actuant directament o
indirectament sota la seva responsabilitat, no podran realitzar cap acció que comprometi els
sistemes d’informació i comunicacions d’AMB Informació durant l'execució del projecte.

4.2.3. Compliment d’estàndards
El compliment d’estàndards és imprescindible per a la consecució amb èxit dels serveis
demandats. Sense això, els desenvolupaments estarien sotmesos a sistemes propietaris i
dificultarien tant la integració amb els altres sistemes, com el seu creixement.
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4.2.4. Escalabilitat
Les solucions que es defineixin en els diferents serveis demandats han de ser escalables doncs
els volums d’informació, funcionalitats i nivell de peticions s’aniran incrementant de manera
gradual. Això vol dir que podran ser necessaris múltiples servidors d’aplicacions, bases de dades,
etc. Aquest augment de la capacitat dels sistemes ha de ser transparent a l’usuari i s’ha de tenir
en compte en els desenvolupaments corresponents.

4.2.5. Partnership i certificacions
Es valorarà l’aportació de certificacions de qualitat o partnership a nivell d’empresa, així com les
certificacions a nivell de treballadors de l’equip de projecte, en tecnologies proposades per la
resolució d’aquesta oferta.
Així mateix, es valorarà molt positivament certificacions com AWS Standard Partner o AWS
Consulting Partner que garanteixen una maduresa i coneixement en solucions d’Amazon AWS.

5. Equip de treball
Es precisa especificar la configuració de l'equip de treball així com els coneixements i
experiència en projectes de característiques similars.
L'oferta contindrà una planificació on es reflecteixi el dimensionament i la dedicació de cadascun
dels perfils proposats.
L’equip adscrit al projecte haurà de comptar, com a mínim, amb els següents perfils:
•

Director del projecte. Amb una dedicació parcial al llarg de tot el projecte, la seva funció
serà la d'actuar com a enllaç entre l'equip de direcció del projecte i els màxims
responsables. Aquest enllaç permetrà, d'una banda, vetllar pel compliment dels
objectius i la planificació del projecte més enllà del contingut purament tècnic i, al
mateix temps, permetrà agilitzar la presa de decisions que puguin complementar l'abast
inicial del projecte. Es requereix una experiència mínima de 4 anys en els àmbits descrits

•

Cap d’equip, amb coneixement i experiència en tasques de direcció i de coordinació
integral de projectes de desenvolupament dels Sistemes d’Informació proposats. Es
requereix una experiència mínima de 3 anys en els àmbits descrits

•

Arquitecte de software, amb dedicacions puntuals, segons les necessitats dels diferents
evolutius a desenvolupar. Haurà de tenir un grau de coneixement total en l’arquitectura
indicada, i gran experiència en projectes implementats sobre el cloud AWS Amazon. En
aquest cas, caldrà detallar l’experiència acumulada en cadascuna de les solucions AWS
Es requereix una experiència mínima de 3 anys en els àmbits descrits.

•

Desenvolupador, amb un gran coneixement en les tecnologies indicades. Es requereix
una experiència mínima de 3 anys en els àmbits descrits.
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•

Analista de dades, amb experiència en l’anàlisi, modelatge de les dades i l’ús d’eines
de BI per a la seva representació. Es requereix una experiència mínima de 3 anys en els
àmbits descrits.

L’empresa ha de garantir la disponibilitat de tot l’equip de treball en l’horari laboral, establert
per la prestació dels serveis, és a dir, cas que es produeixi alguna baixa temporal o total,
l’empresa ha de substituir la persona que ha causat baixa per una altra del mateix perfil, sense
que es vegi perjudicat el servei.

6. Metodologia de treball
En referència a la metodologia de treball, aquest projecte s’ha de desenvolupar amb la total
col·laboració del departament TIC d’AMB Informació, fet pel qual es requereix que es proposi la
metodologia de treball més adequada segons la tipologia d’aquest projecte.
Caldrà realitzar reunions de seguiment periòdiques, per avaluar l’estat dels projectes a mantenir
i el progrés dels projectes de nou desenvolupament, amb l’objectiu de garantir els terminis
acordats, i el compliment de les funcionalitats descrites.
AMB Informació facilitarà accés al seu repositori de codi, on l’adjudicatari haurà d’entregar el
codi font de cada entrega realitzada. A banda, l’adjudicatari podrà utilitzar els seus sistemes
propis i procediments per emmagatzemar i gestionar les diferents versions del codi generat.
L’empresa adjudicatària no podrà començar a desenvolupar correctius ni evolutius fins a quedar
definides i autoritzades per part d’AMB Informació, les valoracions d’esforç, cost econòmic,
temps d’execució, i les especificacions funcionals i tècniques corresponents.
Un cop realitzades les diferents actuacions, AMB Informació farà una validació, moment a partir
del qual es podrà passar a facturar les hores d’intervenció destinades a aquests
desenvolupaments. Un cop quedi una actuació validada per part d’AMB Informació, es disposarà
d’un termini mínim de 6 mesos de garantia per part de l’empresa sobre aquella actuació.
AMB Informació proveirà els entorns de preproducció i producció en base a les especificacions
tècniques de hardware i sistemes descrites a l’apartat 3.3.
L’adjudicatari haurà de proveir l’entorn de desenvolupament que consideri necessari assegurant
el desplegament als entorns proporcionats.
En cas que per part d’AMB Informació es detecti la necessitat de variar aquest sistema de treball,
ho comunicarà amb l’adjudicatari, per tal de consensuar-ne en la mesura del possible, un de
nou.

7. Planificació i garantia
L’adjudicatari serà el responsable d’assegurar en tot moment, a través del servei de
manteniment correctiu, el bon funcionament de totes les aplicacions.
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En el cas dels evolutius, l’adjudicatari haurà de participar i col·laborar activament en la definició
del disseny funcional i tècnic de les solucions.
AMB Informació i l’adjudicatari planificaran i pactaran conjuntament en cada cas la valoració
econòmica, de recursos i de temps d’execució necessari.
La garantia mínima sobre els desenvolupaments realitzats serà de 6 mesos des de la validació
per part d’AMB Informació de la solució productiva.

7.1. Devolució del servei
A la finalització del contracte de manteniment d’aquest servei caldrà que, en el cas de que sigui
un altre proveïdor el que s’hagi de fer càrrec del nou contracte de manteniment, l’adjudicatari
d’aquest contracte faci entrega de tota la documentació necessària i realitzi una formació de
traspàs adequada al proveïdor entrant per a que aquest es pugui fer càrrec del servei. L’abast
d’aquesta documentació vindrà determinada per AMB Informació, i haurà d’incloure com a
mínim el codi font de la solució i tota la documentació as-built.
El procés de traspàs haurà de realitzar-se sense afectacions ni pèrdua de la qualitat.

8. Règim Econòmic
La facturació s’efectuarà mensualment l’últim dia de cada mes de conformitat amb la proposta
econòmica, a la baixa, resultant de l’oferta guanyadora, en funció dels serveis prestats durant el
mes en qüestió i indicant amb prou detall aquests serveis realitzats, així com els lliurables
generats.
L’acreditació dels serveis realitzats s’efectuarà mitjançant certificació de la pròpia empresa
adjudicatària, a revisar i a aprovar per AMB Informació.
Aquesta factura haurà de ser conformada per la Unitat encarregada del seguiment i execució
del contracte per part d’AMB-Informació.
El seu pagament es realitzarà de conformitat amb el previst en el plec de clàusules particulars.

9. Contingut de la proposta tècnica
Els licitadors hauran de confeccionar la seva millor proposta seguint les especificacions,
particulars de cada servei, incloses en aquest document en els apartats de definició dels requisits
del servei i requisits de nivell de servei.
La proposta tècnica ha d’incloure, com a mínim, els següents continguts, amb l’extensió màxima
de fulls DIN-A4 que s’indica en cada apartat (cada full – DIN-A4 són dues pàgines, dues cares),
escrits a doble espai i a doble cara, amb una font tipus Arial i mida de lletra mínim 11. Aquelles
propostes que superin aquests llindars en alguns dels seus apartats, no es consideraran objecte
de valoració el nombre de fulls sobre-passants dels llindars definits. A aquests efectes, no es
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computaran els fulls destinats als índexs, les portades, els fulls separadors o a aquells annexes
que s’hagin d’adjuntar segons prescripció establerta als Plecs.
La proposta tècnica s’haurà d’adequar al demanat en el plec i contindrà com a mínim la
informació detallada en els següents punts, corresponents als diferents criteris
de valoració d’aquesta contractació esmentats al Plec de clàusules particulars:
Per a la proposta tècnica, caldrà presentar la següent informació:

9.1. Solució tècnica i funcional
(nombre màxim de fulls: 5)

Caldrà presentar una descripció de la solució tècnica indicant arquitectura i tecnologies a
utilitzar per a la resolució de les condicions establertes en aquest plec. S’hauran de justificar
canvis de la plataforma en concepte de rendiment, escalabilitat, cost i seguretat.

9.2. Equip de treball
(nombre màxim de fulls: 2)

Caldrà que el licitador presenti la seva organització i l'equip de treball assignat a aquest projecte,
incloent les seves tasques i dedicacions.
Caldrà presentar en un Annex a la proposta tècnica els Currículum Vitae de totes les persones
que formaran part de l’equip de treball del projecte, així com les certificacions de les que es
disposi.

9.3.

Metodologia

(nombre màxim de fulls: 6)
Caldrà que el licitador presenti la seva metodologia de treball per a cobrir tots els
àmbits dels serveis a prestar, incloent una descripció de les eines que s’utilitzaran per a la gestió
del servei i dels desenvolupaments.
L’oferta ha de detallar la metodologia que es farà servir per a la gestió del servei i per al
desenvolupament i entrega dels diferents evolutiu
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9.4. Partnership i certificacions d’empresa
(nombre màxim de fulls: 2)
Presentar les possibles aliances internes del licitador amb empreses que puguin oferir serveis i
garanties en el desenvolupament de solucions d’aquesta magnitud, i en concret amb les
tecnologies descrites. S’adjuntaran com un Annex, acreditació de les aliances en el format que
correspongui (contractes, compromisos o similars) presentades, així com certificacions a nivell
d’empresa que estiguin relacionades amb l’objecte del contracte.

Barcelona, a data de la signatura electrònica,

Ramon Pruneda i Felip
Director Tècnic d’AMB Informació i Serveis, S.A.
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