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DECRET DE VICEPRESIDÈNCIA EXECUTIVA
Mitjançant resolució de la Vicepresidència Executiva de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
de data 14 de gener de 2022 s’aprova l’expedient per procedir a la contractació del servei
informàtics per l’ampliació de la plataforma d’Smart City de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
en l’àmbit de la gestió integral de les rondes de Barcelona.
Durant el termini de presentació d’ofertes es rep una única proposició de l’empresa IBM
GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A, la qual ha estat admesa a la licitació.



La proposa de metodologia de treball es la metodologia Agile que cobreix al
100% els requeriments expressats al plec. La proposta detalla de forma concisa
però concreta els diferents elements d’aquesta metodologia, les activitats que es
duran a terme i els objectius d’aquestes activitats. Es valora positivament la
rellevància de la gestió de riscos, la gestió del canvi i l’assegurament de la
qualitat. Per cada una d’aquestes components es descriu els objectius, la forma
en la que es duran a terme i les eines per fer-ne un seguiment. També es
descriu el marc de relació entre els diferents actors, reunions proposades,
periodicitat d’aquestes reunions, objectius.



La planificació i organització de l’equip es presenta una planificació d’alt nivell
que encaixa amb els requeriments del plec tècnic, tot i que hi ha poc detall de la
planificació en dates. El que sí es detalla a la proposta és les diferents fases que
s’abordaran, quines tasques es realitzaran en cada una d’aquestes fases i quins
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1. Anàlisi dels judicis de valor
 La proposta tècnica detalla de forma exhaustiva la solució tècnica als diferents
requeriments proposats en el plec tècnic, dona resposta a totes les necessitats
plantejades, es entenedora i permet la valoració de la seva idoneïtat. S’ha
recollit cada un dels requeriments i queda ben definit quina és la necessitat a
resoldre i com es resoldrà. Tanmateix, la proposta s’estructura, en alguns
apartats concrets, de forma diferent a la plantejada en el plec tècnic. El model
d’arquitectura està ben definit, amb totes les components necessàries, així com
la resposta tècnica a cada un dels cassos presentats al plec.
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A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida en data 20 de març de 2022 i
en compliment del que disposa l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
mitjançant resolució de la Vicepresidència Executiva de data 28 de març de 2022, es va
requerir a l’empresa admesa, IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A., per complir amb els
requisits previs a l’adjudicació, les característiques principals de la seva oferta es poden
resumir en els següents punts:
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son els perfils que participaran en cada fase. També es detallen els
coneixements i habilitats que han de complir els perfils descrits. Es realitza una
proposta que compleix amb els requeriments dels perfils descrits. Com a
conclusió, aquest apartat de la proposta permet entendre com s’organitzarà el
projecte a nivell de fases i tasques, i quina és la definició de l’equip que ha de
permetre executar el projecte amb èxit tot i presentar una planificació massa
genèrica i poc detallada.


La relació i contingut de lliurables respon totalment als requeriments del plec
tècnic. Detall de forma concreta, estructurada i entenedora tots els lliurables, el
seu contingut, la periodicitat i els actors emisors i receptors adjuntant.
L’estructuració de la informació es fa en base a les fases d’execució del projecte i
això permet valorar-ne tant la idoneïtat dels lliurables proposats com validar que
no hi ha mancances rellevants.

2. Oferta econòmica
Presenten una oferta de 399.000,00 € abans d’IVA, que representa una baixa del
17,88%.
Complerts per l’empresa proposada com adjudicatària els requeriments de conformitat amb el
que estableix l’article 150 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en ús de les
competències delegades mitjançant Decret de Presidència de data 26 de juliol de 2019,
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Segon.- DISPOSAR la despesa de 482.790,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
G1020 45900 65003 amb el desglossament següent:



Exercici 2022: 352.764,00 euros
Exercici 2023: 130.026,00 euros

Tot això d’acord amb l’autorització que per despeses plurianuals estableix l’article 174 de la
Llei d’Hisendes Locals i la Base 18 d’Execució del Pressupost d’aquesta Àrea Metropolitana
de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.
Tercer.- REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 5 dies hàbils
següents al dia en que es compleixin 15 dies hàbils des de la remissió d’aquesta notificació.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació al Perfil del contractant de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
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Primer.- APROVAR l'adjudicació del contracte del servei informàtics per l’ampliació de la
plataforma d’Smart City de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l’àmbit de la gestió integral
de les rondes de Barcelona, a favor de l’empresa IBM GLOBAL SERVICES ESPAÑA, S.A,
en base als motius exposats a la part expositiva d’aquesta resolució, per un import de
482.790,00 euros (Base: 399.000,00 euros, més IVA: 83.790,00 euros).
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RESOLC,
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Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i al Diari Oficial de la Unió Europea, de conformitat al que
disposa l’article 154 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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