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INFORME D’INICI D’EXPEDIENT 07/2021

Per al compliment i realització dels fins pels que va ser creada la societat mercantil local “AMB
INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A.” (en endavant AMB Informació), i de conformitat amb el seu
objecte social, s’identifica la necessitat de contractar els serveis informàtics per al manteniment
de la plataforma d’explotació de les dades històriques del bus metropolità, d’ara endavant
IQUDAT, on s’engloben les funcionalitats d’anàlisi i generació d’indicadors de qualitat del servei
de bus de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (d’ara endavant, AMB), gestionats per AMB
Informació.
L’AMB delega l’operativa del servei de bus metropolità a una sèrie d’empreses externes, que
són les que seleccionen i utilitzen les eines tecnològiques necessàries per a la gestió del servei i
que anomenem Sistemes d’Ajuda a l’Explotació (SAE). Actualment hi ha 10 operadors del
transport i 5 SAE’s diferents.
Donat que la informació sobre l’operativa del bus metropolità està dispersa en diferents punts,
cal accedir als respectius SAE’s individualment, extreure-la i, posteriorment, tractar-la
manualment i global, de manera que la informació que s’obté és limitada i, generalment, aporta
indicadors orientats només a la puntualitat, la qual cosa és insuficient per a poder fer un anàlisi
eficient i complert de l’operativa del bus metropolità esmentada.
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 SAE’s com d’altres fonts,
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, respecte de la qual, cal contractar
mitjançant el present procediment els serveis de, per una banda, el manteniment evolutiu per
a la millora continuada i incorporació de noves funcionalitats i, per una altra, el manteniment
correctiu de l’actual plataforma així com dels nous desenvolupaments, segons es detalla als
respectius plecs, en els quals, es fa una exhaustiva descripció de l’actual sistema i dels
requeriments i noves necessitats tècniques que cal contemplar per part del licitador.
Atesa la insuficiència de mitjans tècnics i personals per a dur a terme l’objecte del contracte
descrit, doncs es requereixen equips humans i tecnològics especialitzats en la matèria, es
considera necessària la contractació del servei esmentat, mitjançant l’inici d’un procediment
obert de contractació. A més a més, el present procediment es tramitarà amb caràcter ordinari.
De tot això resulta la necessitat i la idoneïtat de la contractació, mitjançant procediment obert,
durant un període de dotze (12) mesos, amb possibilitat d’acordar-ne una pròrroga de dotze
(12) mesos addicionals. Per aquest motiu, s’incorporen al present expedient un plec de clàusules
particulars i un plec de prescripcions tècniques.
A tal fi, resulta l’existència de crèdit o de finançament, de la corresponent resolució i de
conformitat amb el pressupost per a l’exercici de l’any 2021, d’AMB INFORMACIÓ I SERVEIS,
S.A., de forma que existeix crèdit o finançament per a cobrir les despeses d’aquest contracte
durant l’exercici de 2021, així com per als anys 2022 i 2023, en aquest cas quedant-ne
subordinat al crèdit que es consigni als corresponents i respectius pressupostos o a l’encomana
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de servei; igualment, en el cas d’exercici de la pròrroga prevista de dotze (12) mesos, quedantne subordinat al crèdit que es consigni als corresponents pressupostos o a l’encomana de servei.
En conseqüència, ateses les dotacions pressupostàries assignades a aquesta finalitat, i que AMB
INFORMACIÓ I SERVEIS, S.A., és, a efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic, un poder
adjudicador que no és Administració pública, procedeix convocar concurs per procediment
obert de conformitat amb la Llei de Contractes del Sector Públic i amb les condicions del plec de
clàusules particulars i del plec de prescripcions tècniques.
Barcelona, a data de signatura electrònica.

El Conseller Delegat, Joan Maria Bigas Serrallonga
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