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1.

ANTECEDENTS

L’Àrea Operativa de Metro(AOM) està englobada dintre de la Direcció de la Xarxa de Metro.
Durant la segona meitat de l’any 2017 (i encara en ple procés), està immersa en un
reestructuració organitzativa per tal d’implantar la millora continua com element fonamental
del gestió.
Els objectius que persegueix aquesta reestructuració organitzativa són:
 Major orientació en vers a les persones.
 Conversió de cultura: organització per processos que alhora ens ajudin a orientar-nos a
les persones.
 Processos encaminats a la millora continua i PDCA.
 Creació de responsabilitats per processos transversals
 Una més gran centralització de les decisions de “servei”.
 Simplificació de l’estructura.
Per tal d’aconseguir aquests objectius, durant la primera reestructuració s’ha implementat el
mapa de processos de AOM basats en:

•
•
•

Els processos estratègics
Els processos clau
Els processos de suport.
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L’organització de l’AOM representada segon la següent estructura:

I l’organigrama següent:
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Per dur terme aquesta millora continua la metodologia utilitzada és mitjançant el cicle PDCA

(Planificar, Fer, verificar i actuar (“Plan, Do, Check, Act”) de millora continua. Aquest
metodologia descriu quatre passos essencials que s’han de porta a terme de forma
sistemàtica per aconseguir la millora continua, entenent com el millorament continuat
de la qualitat (disminució de les errades, augment de l’eficàcia i eficiència, solució de
problemes, previsió i eliminació de riscos potencials...) Aquest cercle és composa per 4
etapes cícliques, de forma que una vegada acabada l’etapa final s’ha de tornar a la
primera i repetir el cicle de nou, de forma que les activitats siguin revaluades
periòdicament per incorporar noves millores.
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2.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del present contracte és la contractació d’una consultora per desenvolupar,
descriure i redactar els processos del mapa de l’AOM (16 aprox) i al voltant de 50 subprocessos i/o procediments, amb una possible ampliació del contracte per la realització de 15
sub-processos i/o procediments més.

3.

ABAST

Les principals tasques a realitzar són:
o
o

o
o
o
o

Revisar i adequar el mapa de processos actual de l’AOM i ajustar-ho a les necessitats
de la nova reestructuració.
Aprofundiment de l'anàlisi ja realitzat fins ara dels processos fonamentals i en les
seves parts:
• Definint la missió i fronteres de cada un dels processos
• Identificant els col·lectius afectats ( rols i responsabilitats).
• Identificació i definició dels sub-processos
• Elaboració dels diagrames de flux
• Proposta d’ Indicadors per al seu seguiment
• Delimitació rols i responsabilitats
Definició i sistematizació, de manera més detallada, de la gestió dels processos que
afectin a les persones des del àmbit de l’Operació.
Plantejament de ANS entre Serveis dins i fora de l’AOM. (ISO 9001:2015).
Planificació i metodologia de projecte.
Pla d’implementació dels processos analitzats.

En la primera part de projecte caldrà revisar l’actual mapa i ajustar-ho a les necessitats de la
nova reestructuració. Una vegada definit, es desenvoluparan la totalitat de processos que el
composen (aproximadament 16 processos). De la mateixa manera caldrà desenvolupar-ne els
subprocessos i procediments associats (aproximadament uns 50) .
L‘ampliació del contracte constaria en la definició, redacció i desenvolupament de 15 subprocessos i/o procediments addicionals.
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4.

SOLUCIÓ PROPOSADA

La solució proposada per l’adjudicatari haurà d’incloure com a mínim:
•
•

•

•

5.

Proposta: ha d’incloure solució proposada per part del adjudicatari.
Metodologia utilitzada: resum abreujat de la metodologia a utilitzar per adjudicatari,
on destaquin aquells aspectes que siguin més rellevants per l’execució del projecte
plantejat.
Planificació del projecte: Planificació i descripció de les fases del projecte en general, i
per cada fase el mapa detallat de les activitat del projecte ubicades en el temps amb la
descripció de les fases/activitats.
Recursos: Organigrama de l’equip de treball amb la seva classificació professional i el
detall de les funcions corresponent dintre del projecte.

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR

La documentació a entregar a la finalització del contracte serà:
• Revisió i adequació del mapa de processos.
• Anàlisi i descripció (definició, missió, responsabilitat, rols, etc) dels 16 processos
indicats.
• Anàlisi i descripció ( definició, missió, responsabilitat, rols, etc) de 50 sub- processos i/o
procediments que es definiran durant l’execució del contracte.
• Proposta de ANS dintre i fora AOM .
• Unificació i estandardització de metodologia de treball.
• Proposta implantació de processos i seguiment.
• Proposta de implantació resta de processos AOM.
La documentació a entregar en l’ampliació del contracte seria:
• Anàlisi i descripció ( definició, missió, responsabilitat, rols, etc) de 15 sub- processos i/o
procediments addicional que es definiran durant l’execució del contracte.
• Proposta de ANS dintre i fora AOM .
• Unificació i estandardització de metodologia de treball.

6.

TERMINIS D’ENTREGA

La proposta de l’adjudicatari haurà de contemplar el temps estimat per el desenvolupament
de l’abast del contracte, tenint en compte que és considera un temps màxim d’execució de 18
mesos des de l’adjudicació. Tanmateix haurà d’especificar el número de consultors sèniors i
juniors destinats al contracte.
En el cas d’ampliació del contracte, s’estimarà un temps màxim addicional de 4 meses des de
la finalització de l’abast del contracte inicial.
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En el cas de realitzar l’ampliació, el termini per efectuar el preavís ampliació serà de 3 mesos
abans de la finalització del contracte.
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7.

SEGUIMENT DE LA CONTRACTACIÓ

Durant la duració de la contractació, és realitzaran reunions de seguiment per garantir la
correcte execució dels treball sol·licitats.
La periodicitat de les reunió s’acordaran entre ambdues part i sempre segons les necessitat i
fases del projecte.
És sol·licita un temps mitjà de resposta per consultes urgents de no més d’un dia.
A més l’adjudicatari lliurarà informes setmanal en format digital on es descriurà el grau
d’avanç del projecte, en aquest informes s’inclourà entre altres, els següents aspectes:
 Resum de les tasques realitzades durant la setmana.
 Activitats previstes per a la següent.
 Riscos i desviacions
 Estat actual de la planificació.

8.

RESPONSABILITATS DE L’ADJUDICATARI

L'adjudicatari és compromet a disposar del personal de servei qualificat i estable per complir
amb les seves obligacions acordades en la present contractació. Hauran d'assegurar en tot
moment els coneixements sol·licitats i de client i és farà càrrec dels traspassos de coneixement
necessaris i específics de client durant la durada del contracte.
La empresa adjudicatària es responsabilitza del desenvolupament del projecte segons els ítem
marcat, en els terminis i condicions establides.

9.

CONFIDENCIALITAT

L’empresa proveïdora del servei s’ajustarà a tots els termes de confidencialitat requerits per
part de TMB.
L’adjudicatari està obligat a guardar secret respecte les dades o la informació prèvia que no
essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
Qualsevol comunicat de premsa o d’inserció als mitjans de comunicació que el proveïdor
realitzi referent al servei que presta a TMB l’haurà d’aprovar prèviament el client.

10.

PROPIETAT

L’empresa proveïdora del servei cedirà a TMB la propietat de tots els entregables i documents
generats en el marc del contracte.
Serà propietat de TMB el resultat dels serveis així tots els materials i documents es realitzin en
compliment del contracte.
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11.

SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

L'adjudicatari dels serveis es compromet a complir els requisits de seguretat i de continuïtat
aplicables a l'objecte del contracte especificats a:
•

La legislació vigent en general i, en particular, quan es tractin dades de caràcter
personal, el Reglament de Seguretat del Reial Decret 994/1999 de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Addicionalment, l'adjudicatari es compromet a:
•
•

Complir amb les directives de seguretat i de qualitat que estableixi el client.
Implementar les mesures, els processos, i els requeriments que el client sol·liciti amb
aquesta finalitat i li proposarà els que consideri necessaris per millorar les solucions.

Facilitat tota aquella informació que el client requereixi perquè pugui donar compliment a la
legislació i normativa referida en aquest apartat
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